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Anunt angajare personal in cadrul  GAL ,,PLAIURI PRAHOVENE” 

 

Asociatia Grupului de Actiune Locala  ,,Plaiuri Prahovene” organizeaza concurs 

pentru ocuparea urmatorului post vacant  cu contract individual de munca pe 

perioada determinata: 

o Manager ( responsabil administativ ) -1 post cu norma intreaga  

 

1. Conditii generale : 

 

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:  

 are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

 cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  

 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  

 are capacitate deplină de exerciţiu;  

 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 

atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de 

unităţile sanitare abilitate; 

 îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 

specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;  

 nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 

umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu 

serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de falsuri a unor fapte de corupţie 

sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 Poseda permis conducere categoria B pentru: Manager. 

 Cunoştinţe solide de operare pe calculator: PC-MS Office(Word,Excel,Outlook)Windows-internet 

nivel avansat. 

 Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională nivel elementar pentru: Manager. 

GAL~PLAIURI PRAHOVENE ~ 
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2. Conditii specifice: 

 

Manager 

Descrierea  postului: Planificarea si coordonarea activitatii administrative a GAL atât sub aspect 

organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru. Raspunde de implementarea SDL.  

Pregatire si experienta:  

 Curs Manager proiect  COD COR 242101 si Evaluator proiect COD COR 241263 

 Studii superioare in domeniul economic/juridic /inginerie 

 minimum un proiect experienţă in implementarea unui  program/activitate/proiect  

planificat in cadrul unei organizatii-   in calitate de  manager proiect , derulat prin 

PNDR 2007-2013 sau PNDR 2014-2020. 

 cunoasterea PNDR 2014-2020 

 cunoasterea SDL GAL  

 vechime in specilalitatea studiilor minim 6 luni 

 Atributii si responsabilitati: 

- Coordoneaza activitatea GAL atat sub aspect organizatoric cat si al respectarii procedurilor de 

lucru;  

- atributii conform fisei postului anexa la anunt. 

 

 

Documente obligatorii  necesare inscrierii sub rezerva respingerii dosarului in 

cazul documentelor incomplete sau neconforme cu legislatia / lipsa unui 

document 

1. cerere de înscriere la concurs adresată președintelui GAL   

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz 

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice 

 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 

vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor  
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5. cazierul judiciar  

6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare 

abilitate sa contina in clar numarul,data, numele emitentului,calitatea acestuia in format standard stabilt 

de Ministerul Sanatati . 

7. curriculum vitae  

8.recomandare de la ultimul loc de munca sau copie dupa ,,fisa de evaluare a performantelor” 

 

 

Calendarul desfasurarii concursului  

 

Constituire comisie de concurs si de solutionare a contestatiilor:  11.03.2021 

Publicare anunt: 10.02.2022 

Termen limita de depunere dosare: 18.02.2022, ora 12:00 la sediul Gal din comuna Surani,judetul 

Prahova- se depun personal. 

Data afisarii selectiei dosarelor la sediul GAL: 22.02.2022 persoanele care vor depune dosare de 

inscriere vor fi anuntati si telefonic. 

Termen depunere contestatii privind selectia dosarelor : 24.02.2022 

Data solutionarii contestatiilor privind selectia dosarelor : 28.02.2022 

Data sustinerii concursului : 03.03.2022 ora 10 / interviu ora 14 

Data afisarii rezultatelor : 04.03.2022 

Termen depunere contestatii privind concursul si interviul: 09.03.2022 

Data solutionarii contestatiilor: 11.03.2022 

Data afisarii rezultatelor finale :14.03.2022 
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Prezentul anunt se publica int-un ziar de circulatie locala, pe site-ul 

www.galplaiuriprahovene.ro, conditiile si detaliile privind  concursul fiind disponibile si afisate la 

sediul GAL din comuna  Surani precum si la sediile primariilor partenere in GAL. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 Strategia de dezvoltare a asociatiei GAL ,,Plaiuri Prahovene ” 

 Statutul asociatiei GAL ,,Plaiuri Prahovene ” 

 Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații 

 HOTĂRÂRE nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare 

a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat 

 PNDR 2014-2020, cu accent pe AXA 19 LEADER (www.madr.ro)  

 REGULAMENTUL (UE) NR. 1305/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 

din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului 

 REGULAMENTUL (UE) NR. 1306/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea 

politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 

165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 

ale Consiliului 

 LEGEA 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Actualizata 

2017, 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții Actualizata 2017, 

 Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 

 

Nota maxima 90 Puncte pentru proba scrisa si interviu. 

Experienta suplimentara in alte domenii adiacente activitatii fisei postului 10 Puncte 

http://www.galplaiuriprahovene.ro/
http://www.madr.ro/
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Pentru participantii care au beneficiat de formare profesionala insotita  in alte domenii 

adiacente activitatii fisei postului pentru care opteaza vor fi punctati suplimentar cu 10 

P,conditia indeplinirii este sa se prezinte documente :diploma licenta/cursuri formare 

profesionala:expert acesare fonduri europene,arhitectura,urbanism,animator,stiinte 

juridice,stiinte economice,stiinte ingineresti in domeniul costructiilor.. 

Pentru Manager punctaj minim de  70 puncte 

Informatii suplimentare se obtin la sediul GAL sau la numarul de telefon 0720170666. 

 

 

Presedinte 

Tintea Dorinel 
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