
                                                                                                             
ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “POARTA OLTENIEI” 

Judetul Olt, Municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza,  Bl. CAM 1, Sc. B, Parter 
Registrul Special 32/22.12.2015 | CIF 35361725 

E-mail: gal.poarta.olteniei@gmail.com  

Proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 

 

ANUNT 
privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul 

ASOCIATIEI GRUP DE ACTIUNE LOCALA “POARTA OLTENIEI” 

 

DATA POSTARII ANUNTULUI: 26.09.2017 

In vederea implementarii proiectului „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala plasata sub 

responsabilitatea comunitatii la nivelul municipiului Slatina” pana la data de 13 noiembrie 2017, 

Asociatia Grup de Actiune Locala “Poarta Olteniei” scoate la concurs urmatoarele posturi: 

Manager de proiect, Asistent administrativ, Facilitator, Responsabil tehnic, Specialist relatii publice, 

Expert realizare studiu, Operator de interviu – 2 posturi, Expert in egalitate de sanse. Durata 

contractelor de munca va fi pe perioada determinata, pana la data de 13.11.2017. 

Dosarul de candidatura pentru inscrierea la concurs va cuprinde urmatoarele documente: 

 cerere de inscriere; 

 CV - format Europass; 

 copii conform cu originalul ale actelor de studii; 

 scrisoare de intentie; 

 recomandare de la ultimul loc de munca sau de la unitatea de invatamant pentru 

absolventii care se angajeaza pentru prima data, cu numar de inregistrare de la emitent.  

 

Avand in vedere specificul posturilor (Manager de proiect, Asistent administrativ, Facilitator, 

Responsabil tehnic, Specialist relatii publice, Expert realizare studiu) si scopul proiectului “Elaborarea 

Strategiei de Dezvoltare Locala plasata sub responsabilitatea comunitatii la nivelul municipiului 

Slatina”, Contract de finantare nr. POCU/85/5/1/106310, nr. inregistrare DGPECU 

50146/22.08.2017, este obligatorie experienta profesionala relevanta cu o buna cunoastere a 

mediului ONG sau experienta de lucru in proiecte, organizatii non-guvernamentale, institutii 

publice sau organizatii internationale; obligatoriu experienta in implementarea de proiecte cu 

finantare europeana - durata solicitata: minim 2 ani. 

Dosarele de candidatura pentru inscrierea la concurs vor fi depuse la sediul Asociatiei Grup de 

Actiune Locala “Poarta Olteniei” din Municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza, Bl. CAM 1, Sc. B, 

Parter, in perioada 26.09.2017 – 29.09.2017, intre orele 9 - 17. 

 

Probele de concurs vor fi sustinute la sediul Asociatiei mentionat anterior, astfel: 
 proba scrisa – in data de 02.10.2017; 

 interviu – in data de 06.10.2017. La interviu vor participa doar candidatii care au fost admisi dupa 

sustinerea probei scrise si dupa solutionarea eventualelor contestatii. 

Informatii suplimentare, inclusiv modelul de cerere de inscriere, bibliografia si fisa postului se pot 

solicita pe e-mail la urmatoarea adresa: gal.poarta.olteniei@gmail.com sau la sediul Asociatiei 

Grup de Actiune Locala “Poarta Olteniei”, Municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza, Bl. CAM 1, Sc. B, 

Parter, judetul Olt. 

mailto:gal.poarta.olteniei@gmail.com
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 ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA “POARTA OLTENIEI” 

ANGAJEAZA 

MANAGER DE PROIECT 

pentru perioada 11.10.2017 – 13.11.2017 in vederea implementarii proiectului „Elaborarea 

Strategiei de Dezvoltare Locala plasata sub responsabilitatea comunitatii la nivelul 

municipiului Slatina” 

 

COMPETENTE ALE POSTULUI SI EXPERIENTA NECESARA: 

 

 studii universitare de lunga durata in domeniul tehnic / economic / juridic / administratie 

publica; 

 abilitati de conducere, organizatorice, de planificare, de leadership, de comunicare; 

 competente de utilizare a calculatorului la nivel avansat - Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook) si navigare pe Internet; 

 capacitate de concentrare, analiza si sinteza; 

 excelenta capacitate de relationare; 

 abilitati de comunicare in limba engleza; 

 experienta profesionala relevanta cu o buna cunoastere a mediului ONG sau experienta 

de lucru in proiecte, organizatii non-guvernamentale, institutii publice sau organizatii 

internationale; obligatoriu experienta in implementarea de proiecte cu finantare 

europeana - durata solicitata: minim 2 ani. 

 

CERINTE CE CONSTITUIE AVANTAJE: 

 

 abilitati de comunicare in limba franceza; 

 detinerea unei pozitii anterioare similare. 

 

RESPONSABILITATI: 

 

 implementarea activitatilor incluse in proiect:  

 implementarea planului detaliat de desfășurare a proiectului; 

 derularea procedurilor de achizitii publice; 

 monitorizarea, evaluarea si raportarea periodică a desfasurarii activităților și a 

rezultatelor proiectului; 

 elaborarea rapoartelor si gestiunea financiară a proiectului;  

 coordonarea activităţii echipei de proiect şi asigurarea unei bune funcţionări a 

compartimentului administrativ; 
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 intocmirea planurilor detailate de lucru si monitorizarea respectarii implementarii acestora; 

 informarea corespunzatoare a reprezentantilor organismelor intermediare si/sau ai 

Autoritatilor de Management POCU; 

 implementarea cu succes a activitatilor proiectului si atingerii rezultatelor planificate in 

proiect; 

 transformarea efectiva si la timp a resurselor proiectului in activitati concrete care vor duce 

la atingerea rezultatelor scontate. 

 

BENEFICII: 

 

 Participarea la cursuri de perfecţionare şi la evenimente organizate de Asociatie; 

 Salariu motivant. 

 

PROCEDURA INSCRIERE SI SELECTIE: 

       Termenul limita pentru depunerea, respectiv transmiterea dosarului de candidatura este 

29.09.2017, la sediul Asociatiei. 

       Detalii suplimentare referitoare la despre procesul de selectie le puteti gasi in Calendarul 

procedurii de selectie anexat. 

 

Pentru alte detalii referitoare la atributiile si responsabilitatile ce sunt specificate de fisa 

postului, se poate consulta fisa postului la sediul angajatorului: Asociatia Grup de Actiune 

Locala “Poarta Olteniei”, Municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza, Bl. CAM 1, Sc. B, Parter, 

judetul Olt, e-mail: gal.poarta.olteniei@gmail.com. 

 

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA: 

 

 Program Operational Capital Uman 2014 - 2020; 

 Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020; 

 Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, inclusiv anexele, pentru  

”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  - orașe/ 

municipii cu populație de peste 20.000 locuitori AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. pentru regiuni mai 

puțin dezvoltate; 

 Proiectul „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala plasata sub responsabilitatea 

comunitatii la nivelul municipiului Slatina” disponibil la sediul Asociatiei Grup de Actiune 

Locala “Poarta Olteniei”, Municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza, Bl. CAM 1, Sc. B, Parter, 

judetul Olt; 

 Ghidul specific privind depunerea si selectia Strategiilor de Dezvoltare Locala, Etapa a II-

a a mecanismului DLRC, cu toate anexele; 

 Ghidul beneficiarului POCU 2014 – 2020, cu anexe; 

 Ghidul solicitantului conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului 

Operational Regional 2014- 2020. 

mailto:gal.poarta.olteniei@gmail.com
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ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA “POARTA OLTENIEI” 

ANGAJEAZA 

ASISTENT ADMINISTRATIV 

pentru perioada 11.10.2017 – 13.11.2017 in vederea implementarii proiectului „Elaborarea 

Strategiei de Dezvoltare Locala plasata sub responsabilitatea comunitatii la nivelul 

municipiului Slatina” 

 

 

COMPETENTE ALE POSTULUI SI EXPERIENTA NECESARA: 

 

 studii universitare de lunga durata in domeniul tehnic / economic / juridic / administratie 

publica; 

 abilitati de planificare si organizare; 

 abilităţi foarte bune în  comunicarea scrisă şi verbală;       

 capacitate foarte buna de comunicare si relationare; 

 foarte bune cunoştinţe PC (Word, Excel, Internet, Outlook Express, Power Point); 

 experienta profesionala relevanta cu o buna cunoastere a mediului ONG sau experienta 

de lucru in proiecte, organizatii non-guvernamentale, institutii publice sau organizatii 

internationale; obligatoriu experienta in implementarea de proiecte cu finantare 

europeana - durata solicitata: minim 2 ani. 

 

 

CERINTE CE CONSTITUIE AVANTAJE: 

 

 abilitati de comunicare in limba engleza; 

 detinerea unei pozitii anterioare similare. 

 

 

RESPONSABILITATI: 

 
 participa la intocmirea documentelor privind justificarea si rambursarea cheltuielilor realizate; 

 furnizeaza documente expertilor contractati pentru prestarea serviciilor de contabilitate si audit; 

 organizeaza arhiva pentru documentele financiare si contabile; 

 efectueaza pontajul angajatilor; 

 intocmeste un centralizator pentru a urmari concediile personalului; 

  indeplineste activitatile zilnice de secretariat; 

 asigura protocolul in cadrul intalnirilor, in conformitate cu cerintele zilnice; 

 gestioneaza corespondenta (asigura transmiterea / receptionarea documentelor prin posta, fax, 

email); 
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 actualizeaza baza de date documente; 

 elaboreaza si redacteaza documentele si situatiile solicitate de managerul de proiect; 

 asigura suportul administrativ pentru tot personalul echipei tehnice; 

 executa alte dispoziþii primite de la managerul de proiect ce au legatura directa cu activitatile 

proiectului. 

 

BENEFICII: 

 

 Participarea la cursuri de perfecţionare şi la evenimente organizate de Asociatie; 

 Salariu motivant. 

 

PROCEDURA INSCRIERE SI SELECTIE: 

       Termenul limita pentru depunerea, respectiv transmiterea dosarului de candidatura este 

29.09.2017, la sediul Asociatiei. 

       Detalii suplimentare referitoare la despre procesul de selectie le puteti gasi in Calendarul 

procedurii de selectie anexat. 

 

Pentru alte detalii referitoare la atributiile si responsabilitatile ce sunt specificate de fisa 

postului, se poate consulta fisa postului la sediul angajatorului: Asociatia Grup de Actiune 

Locala “Poarta Olteniei”, Municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza, Bl. CAM 1, Sc. B, Parter, 

judetul Olt, e-mail: gal.poarta.olteniei@gmail.com. 

 

 

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA: 

 

 Program Operational Capital Uman 2014 - 2020; 

 Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020; 

 Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, inclusiv anexele, pentru  

”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  - orașe/ 

municipii cu populație de peste 20.000 locuitori AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. pentru regiuni mai 

puțin dezvoltate; 

 Proiectul „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala plasata sub responsabilitatea 

comunitatii la nivelul municipiului Slatina” disponibil la sediul Asociatiei Grup de Actiune 

Locala “Poarta Olteniei”, Municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza, Bl. CAM 1, Sc. B, Parter, 

judetul Olt; 

 Ghidul specific privind depunerea si selectia Strategiilor de Dezvoltare Locala, Etapa a II-

a a mecanismului DLRC, cu toate anexele; 

 Ghidul beneficiarului POCU 2014 – 2020, cu anexe; 

 Ghidul solicitantului conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului 

Operational Regional 2014- 2020. 

 

mailto:gal.poarta.olteniei@gmail.com
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ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA “POARTA OLTENIEI” 

ANGAJEAZA 

SPECIALIST RELATII PUBLICE 

pentru perioada 11.10.2017 – 13.11.2017 in vederea implementarii proiectului „Elaborarea 

Strategiei de Dezvoltare Locala plasata sub responsabilitatea comunitatii la nivelul 

municipiului Slatina” 

 

COMPETENTE ALE POSTULUI SI EXPERIENTA NECESARA: 

 

 studii universitare de lunga durata in domeniul tehnic / economic / juridic / administratie 

publica; 

 abilitati foarte bune în comunicarea scrisa si verbala; 

 persoana dinamica, placuta, ambitioasa si pro-activa; 

 abilitati foarte bune de inter-relationare; 

 cunostinte relevante în domeniu; 

 foarte bune cunostinte PC (Word, Excel, Internet, Outlook Express, Power Point); 

 permis de conducere categoria B; 

 capacitate de organizare, creativitate, initiativa; 

 experienta profesionala relevanta cu o buna cunoastere a mediului ONG sau experienta 

de lucru in proiecte, organizatii non-guvernamentale, institutii publice sau organizatii 

internationale; obligatoriu experienta in implementarea de proiecte cu finantare 

europeana - durata solicitata: minim 2 ani. 

 

 

CERINTE AVANTAJE: 

 

 abilitati de comunicare in limba engleza; 

 detinerea unei pozitii anterioare similare. 

 

RESPONSABILITATI: 

 

 desfasoara activitati de animare si mobilizare a partenerilor locali avand ca scop cresterea 

numarului de membri ai Adunarii Generale a GAL; 

 creeaza si dezvolta strategia relatiilor cu mass-media, conferinte de presa, mesaje de transmis, 

interviuri, materiale de publicat etc.; 

 organizeaza si implementeaza evenimente de presa; 

 redacteaza documentele de prezentare a Asociatiei Grup de Actiune Locala “Poarta Olteniei”; 

 coordoneaza organizarea evenimentelor locale, seminarii, conferinte; 
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 este responsabil de calitatea si continutul materialelor redactate; 

 editeaza comunicate de presa, prezentari ale activitatilor desfasurate de GAL, articole pentru 

website, newsletter, brosuri etc. 

 

BENEFICII: 

 

 Participarea la cursuri de perfecţionare şi la evenimente organizate de Asociatie; 

 Salariu motivant. 

 

 

PROCEDURA INSCRIERE SI SELECTIE: 

       Termenul pentru depunerea, respectiv transmiterea dosarului de candidatura este 29.09.2017, 

la sediul Asociatiei. 

       Detalii suplimentare referitoare la despre procesul de selectie le puteti gasi in Calendarul 

procedurii de selectie anexat. 

 

Pentru alte detalii referitoare la atributiile si responsabilitatile ce sunt specificate de fisa 

postului, se poate consulta fisa postului la sediul angajatorului: Asociatia Grup de Actiune 

Locala “Poarta Olteniei”, Municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza, Bl. CAM 1, Sc. B, Parter, 

judetul Olt, e-mail: gal.poarta.olteniei@gmail.com. 

 

 

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA: 

 

 Program Operational Capital Uman 2014 - 2020; 

 Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020; 

 Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, inclusiv anexele, pentru  

”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  - orașe/ 

municipii cu populație de peste 20.000 locuitori AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. pentru regiuni mai 

puțin dezvoltate; 

 Proiectul „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala plasata sub responsabilitatea 

comunitatii la nivelul municipiului Slatina” disponibil la sediul Asociatiei Grup de Actiune 

Locala “Poarta Olteniei”, Municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza, Bl. CAM 1, Sc. B, Parter, 

judetul Olt; 

 Ghidul specific privind depunerea si selectia Strategiilor de Dezvoltare Locala, Etapa a II-

a a mecanismului DLRC, cu toate anexele; 

 Ghidul beneficiarului POCU 2014 – 2020, cu anexe; 

 Ghidul solicitantului conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului 

Operational Regional 2014- 2020. 

 

mailto:gal.poarta.olteniei@gmail.com


                                                                                                             
ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “POARTA OLTENIEI” 

Judetul Olt, Municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza,  Bl. CAM 1, Sc. B, Parter 
Registrul Special 32/22.12.2015 | CIF 35361725 

E-mail: gal.poarta.olteniei@gmail.com  

Proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 

 

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA “POARTA OLTENIEI” 

ANGAJEAZA 

FACILITATOR 

pentru perioada 11.10.2017 – 13.11.2017 in vederea implementarii proiectului „Elaborarea 

Strategiei de Dezvoltare Locala plasata sub responsabilitatea comunitatii la nivelul 

municipiului Slatina” 

 

COMPETENTE ALE POSTULUI SI EXPERIENTA NECESARA: 

 

 studii universitare de lunga durata in domeniul tehnic / economic / juridic / administratie 

publica; 

 capacitate de comunicare interpersonala; 

 bun organizator; 

 flexibilitate; 

 cunostinte operare PC; 

 abilitati de rezolvare a conflictelor; 

 experienta profesionala relevanta cu o buna cunoastere a mediului ONG sau experienta 

de lucru in proiecte, organizatii non-guvernamentale, institutii publice sau organizatii 

internationale; obligatoriu experienta in implementarea de proiecte cu finantare 

europeana - durata solicitata: minim 2 ani. 

 

CERINTE AVANTAJE: 

 

 abilitati de comunicare in limba engleza; 

 detinerea unei pozitii anterioare similare. 

 

 

RESPONSABILITATI: 

 

 este responsabil de activitatile de mobilizare, organizare, facilitare comunitara la nivelul teritoriului 

SDL, cu accent pe ZUM; 

 actioneaza ca un intermediar între actorii locali (autoritati locale, ONG-uri, lideri comunitari etc.) si 

sprijina incluziunea sociala în vederea intensificarii participarii membrilor comunitatii la actiuni de 

interes public la nivel local; 

 realizeaza un sondaj în teritoriul SDL care sa implice obligatoriu activitati de cercetare pe teren la 

nivelul zonelor distincte incluse în teritoriu, cu accent pe ZUM; 

 consiliaza persoanele din teritoriul SDL in a-si dezvolta capacitatea de a actiona si de se implica 

activ identificarea si solutionarea problemelor comunitatii marginalizate; 
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 identifica liderii din comunitate (persoane resursa) si ii mobilizeaza pentru a se implica in procesul 

de rezolvare a nevoilor si problemelor comunitatilor marginalizate; 

 desfasoara zilnic munca de teren în teritoriul SDL, în strânsa legatura cu personalul responsabil al 

autoritatilor publice locale, cadrele didactice din scolile frecventate de copiii din ZUM, 

specialisti/furnizori de servicii în comunitate; 

 prezinta un raport al activitatilor, problemelor, ideilor si opiniilor din comunitatea marginalizata la 

fiecare sedinta a Comitetului Director; 

 organizeaza întruniri publice pe teritoriul SDL pe temele enumerate in Ghidul POCU Specific 5.1.  

BENEFICII: 

 

 Participarea la cursuri de perfecţionare şi la evenimente organizate de Asociatie; 

 Salariu motivant. 

PROCEDURA INSCRIERE SI SELECTIE: 

       Termenul limita pentru depunerea, respectiv transmiterea dosarului de candidatura este 

29.09.2017, la sediul Asociatiei. 

       Detalii suplimentare referitoare la despre procesul de selectie le puteti gasi in Calendarul 

procedurii de selectie anexat. 

 

Pentru alte detalii referitoare la atributiile si responsabilitatile ce sunt specificate de fisa 

postului, se poate consulta fisa postului la sediul angajatorului: Asociatia Grup de Actiune 

Locala “Poarta Olteniei”, Municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza, Bl. CAM 1, Sc. B, Parter, 

judetul Olt, e-mail: gal.poarta.olteniei@gmail.com. 

 

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA: 

 

 Program Operational Capital Uman 2014 - 2020; 

 Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020; 

 Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, inclusiv anexele, pentru  

”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  - orașe/ 

municipii cu populație de peste 20.000 locuitori AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. pentru regiuni mai 

puțin dezvoltate; 

 Proiectul „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala plasata sub responsabilitatea 

comunitatii la nivelul municipiului Slatina” disponibil la sediul Asociatiei Grup de Actiune 

Locala “Poarta Olteniei”, Municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza, Bl. CAM 1, Sc. B, Parter, 

judetul Olt; 

 Ghidul specific privind depunerea si selectia Strategiilor de Dezvoltare Locala, Etapa a II-

a a mecanismului DLRC, cu toate anexele; 

 Ghidul beneficiarului POCU 2014 – 2020, cu anexe; 

 Ghidul solicitantului conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului 

Operational Regional 2014- 2020. 

 

mailto:gal.poarta.olteniei@gmail.com
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ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA “POARTA OLTENIEI” 

ANGAJEAZA 

RESPONSABIL TEHNIC 

pentru perioada 11.10.2017 – 13.11.2017 in vederea implementarii proiectului „Elaborarea 

Strategiei de Dezvoltare Locala plasata sub responsabilitatea comunitatii la nivelul 

municipiului Slatina” 

 

COMPETENTE ALE POSTULUI SI EXPERIENTA NECESARA: 

 

 studii universitare de lunga durata in domeniul tehnic / economic / juridic / administratie 

publica; 

 capacitate de lucru în echipă; 

 capacitate de analiză și sinteză; 

 capacitate de lucru sub stres; 

 abilități de comunicare verbală și scrisă; 

 integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, 

confidențialitate; 

 cunoştinţe solide de operare PC (Word, Excel, Internet, Outlook Express, Power Point); 

 eficienta în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC; 

 cunoștințe în elaborarea şi redactarea documentelor specifice managementului de proiect, 

note, rapoarte şi fundamentări; 

 experienta profesionala relevanta cu o buna cunoastere a mediului ONG sau experienta 

de lucru in proiecte, organizatii non-guvernamentale, institutii publice sau organizatii 

internationale; obligatoriu experienta in implementarea de proiecte cu finantare 

europeana - durata solicitata: minim 2 ani. 

 

 

CERINTE AVANTAJE: 

 

 

 abilitati de comunicare in limba engleza; 

 detinerea unei pozitii anterioare similare. 
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RESPONSABILITATI: 

 

 elaborarea procedurilor privind functionarea GAL, avand ca scop asigurarea unui proces decizional 

nediscriminatoriu si transparent si prevenirea riscului de aparitie a unui conflict de interese; 

 sprijinirea echipei tehnice in planificarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea activitatilor 

proiectului; 

 asigurarea suportului tehnic pentru realizarea rapoartelor tehnico-financiare ce urmeaza a fi 

inaintate catre AM POCU; 

 asigurarea suportului tehnic pentru monitorizarea stadiului implementarii si a rezultatelor 

intermediare, pentru formularea propunerilor de corectie si/sau ajustari, pentru adaptari ale planului 

operational de implementare a proiectului cu respectarea contractului de finantare, a legislatiei si a 

regulamentelor in vigoare; 

 întocmirea planului cu delimitarea teritoriului SDL pe baza prevederilor Planului Urbanistic Genera 

(PUG); 

 elaborarea Metodologiei de esantionare folosite in Studiul de referinta; 

 elaborarea Metodologiei si a instrumentelor de cercetare folosite in Studiul de referinta; 

 centralizarea rezultatelor sondajului si crearea bazei de microdate; 

 realizarea continutului materialalor informative; 

 elaborarea listei indicative de interventii. 

BENEFICII: 

 

 Participarea la cursuri de perfecţionare şi la evenimente organizate de Asociatie; 

 Salariu motivant. 

 

 

PROCEDURA INSCRIERE SI SELECTIE: 

       Termenul limita pentru depunerea, respectiv transmiterea dosarului de candidatura este 

29.09.2017, la sediul Asociatiei. 

       Detalii suplimentare referitoare la despre procesul de selectie le puteti gasi in Calendarul 

procedurii de selectie anexat. 

 

Pentru alte detalii referitoare la atributiile si responsabilitatile ce sunt specificate de fisa 

postului, se poate consulta fisa postului la sediul angajatorului: Asociatia Grup de Actiune 

Locala “Poarta Olteniei”, Municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza, Bl. CAM 1, Sc. B, Parter, 

judetul Olt, e-mail: gal.poarta.olteniei@gmail.com. 

 

 

 

 

mailto:gal.poarta.olteniei@gmail.com
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BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA: 

 

 Program Operational Capital Uman 2014 - 2020; 

 Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020; 

 Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, inclusiv anexele, pentru  

”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  - orașe/ 

municipii cu populație de peste 20.000 locuitori AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. pentru regiuni mai 

puțin dezvoltate; 

 Proiectul „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala plasata sub responsabilitatea 

comunitatii la nivelul municipiului Slatina” disponibil la sediul Asociatiei Grup de Actiune 

Locala “Poarta Olteniei”, Municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza, Bl. CAM 1, Sc. B, Parter, 

judetul Olt; 

 Ghidul specific privind depunerea si selectia Strategiilor de Dezvoltare Locala, Etapa a II-

a a mecanismului DLRC, cu toate anexele; 

 Ghidul beneficiarului POCU 2014 – 2020, cu anexe; 

 Ghidul solicitantului conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului 

Operational Regional 2014- 2020. 
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ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA “POARTA OLTENIEI” 

ANGAJEAZA 

EXPERT REALIZARE STUDIU 

pentru perioada 11.10.2017 – 13.11.2017 in vederea implementarii proiectului „Elaborarea 

Strategiei de Dezvoltare Locala plasata sub responsabilitatea comunitatii la nivelul 

municipiului Slatina” 

 

COMPETENTE ALE POSTULUI SI EXPERIENTA NECESARA: 

 

 studii universitare de lunga durata in domeniul tehnic / economic / juridic / administratie 

publica; 

 abilitati foarte bune în comunicarea scrisa si verbala; 

 persoana dinamica, placuta, ambitioasa si pro-activa; 

 abilitati foarte bune de inter-relationare; 

 cunostinte relevante în domeniu; 

 foarte bune cunostinte PC (Word, Excel, Internet, Outlook Express, Power Point); 

 capacitate de organizare, creativitate, initiativa; 

 experienta profesionala relevanta cu o buna cunoastere a mediului ONG sau experienta 

de lucru in proiecte, organizatii non-guvernamentale, institutii publice sau organizatii 

internationale; obligatoriu experienta in implementarea de proiecte cu finantare 

europeana - durata solicitata: minim 2 ani. 

 

 

CERINTE AVANTAJE: 

 

 abilitati de comunicare in limba engleza; 

 detinerea unei pozitii anterioare similare. 

 

 

RESPONSABILITATI: 

 

 elaborarea Studiului de referinta reprezentativ la nivelul populatiei din teritoriul SDL cu un numar 

suficient de mare de cazuri pentru a permite analiza fiecarei zone distincte; 

 evidentierea in Studiul de referinta a caracteristicilor socio-economice, a grupurilor vulnerabile si 

problemelor fiecarei zone distincte din teritoriul SDL; 
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 identificarea in Studiul de referinta a tipului de comunitate (roma / non-roma) din ZUM vizata de 

SDL in conformitate cu definitia POCU; 

 descrierea în amanunt a fiecarei zone distincte identificate în teritoriul SDL, cu privire la 

caracteristicile demografice si socio-economice; 

 identificarea si analiza nevoilor persoanelor aflate în risc de saracie sau excluziune sociala de pe 

raza teritoriului SDL; 

 identificarea principalelor probleme cu care se confrunta populatia din fiecare zona distincta a 

teritoriului SDL, sub aspectul problemelor legate de infrastructura si locuire, educatie si statutul 

ocupational al adultilor, veniturile si cheltuielile gospodariilor, educatia copiilor, accesul la servicii 

(publice, sociale, medicale, medico-sociale etc.), organizarea si relatiile de la nivelul comunitatii, 

relatiile din afara comunitatii (cu comunitatea nemarginalizata, cu primaria, cu serviciile publice 

etc.) si imaginea publica a zonei (reflectarea în mass-media locala sau nationala); 

 realizarea Studiului de referinta in conformitate cu Metodologia de esantionare si Metodologia si 

instrumentele de cercetare; 

 procesarea informatiilor, realizarea de calcule si furnizarea de date agregate in baza interpretarii 

chestionarelor aplicate pentru efectuarea sondajului si a datelor furnizate de Institutul National de 

Statistica. 

 

BENEFICII: 

 

 Participarea la cursuri de perfecţionare şi la evenimente organizate de Asociatie; 

 Salariu motivant. 

 

 

PROCEDURA INSCRIERE SI SELECTIE: 

       Termenul limita pentru depunerea, respectiv transmiterea dosarului de candidatura este 

29.09.2017, la sediul Asociatiei. 

       Detalii suplimentare referitoare la despre procesul de selectie le puteti gasi in Calendarul 

procedurii de selectie anexat. 

 

Pentru alte detalii referitoare la atributiile si responsabilitatile ce sunt specificate de fisa 

postului, se poate consulta fisa postului la sediul angajatorului: Asociatia Grup de Actiune 

Locala “Poarta Olteniei”, Municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza, Bl. CAM 1, Sc. B, Parter, 

judetul Olt, e-mail: gal.poarta.olteniei@gmail.com. 

 

 

mailto:gal.poarta.olteniei@gmail.com
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BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA: 

 

 Program Operational Capital Uman 2014 - 2020; 

 Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020; 

 Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, inclusiv anexele, pentru  

”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  - orașe/ 

municipii cu populație de peste 20.000 locuitori AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. pentru regiuni mai 

puțin dezvoltate; 

 Proiectul „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala plasata sub responsabilitatea 

comunitatii la nivelul municipiului Slatina” disponibil la sediul Asociatiei Grup de Actiune 

Locala “Poarta Olteniei”, Municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza, Bl. CAM 1, Sc. B, Parter, 

judetul Olt; 

 Ghidul specific privind depunerea si selectia Strategiilor de Dezvoltare Locala, Etapa a II-

a a mecanismului DLRC, cu toate anexele; 

 Ghidul beneficiarului POCU 2014 – 2020, cu anexe; 

 Ghidul solicitantului conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului 

Operational Regional 2014- 2020. 
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ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA “POARTA OLTENIEI” 

ANGAJEAZA 

OPERATOR DE INTERVIU 

pentru perioada 11.10.2017 – 13.11.2017 in vederea implementarii proiectului „Elaborarea 

Strategiei de Dezvoltare Locala plasata sub responsabilitatea comunitatii la nivelul 

municipiului Slatina” 

 

COMPETENTE ALE POSTULUI SI EXPERIENTA NECESARA: 

 

 studii universitare de lunga durata; 

 capacitate de comunicare interpersonala; 

 bun organizator; 

 rezistenta la stres; 

 capacitatea de a lucra atât singur, cât si în echipa; 

 toleranta; 

 diplomatie; 

 flexibilitate; 

 cunostinte operare PC; 

 abilitati de rezolvare a conflictelor. 

 

CERINTE AVANTAJE: 

 

 cunoastere a mediului ONG; 

 experienta de lucru in proiecte sau experienta in implementarea de proiecte cu finantare 

europeana. 

 

 

RESPONSABILITATI: 

 

 contribuie la realizarea unui Studiu de referință la nivelul teritoriului SDL (care să cuprindă și o 

bază de microdate primare, în format xls), în vederea identificării si validarii zonelor urbane 

marginalizate, conform criteriilor din Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate; 

 aplica in zona marginalizata metodologia și instrumentele de cercetare (chestionarul/chestionarele 

și ghidurile de interviuri/focus grup) folosite în Studiul de referință; 

 promovează metode inovative de implicare activă a membrilor comunității; 

 participa la realizarea de sondaje în teritoriul SDL care sa implice obligatoriu activitati de cercetare 

pe teren la nivelul zonelor distincte incluse în teritoriu, cu accent pe ZUM; 
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 introduce datele culese din teren in sistemul informatic, in acord cu cerintele proiectului la care 

participa si a metodologiei de esantionare stabilita; 

 contribuie cu informatii obtinute din teren in cadrul vizitelor din zonele marginalizate la:  

 descrierea în amănunt a fiecărei zone distincte identificate în teritoriul SDL, cu privire la 

caracteristicile demografice și socio-economice;  

 identificarea și analiza nevoilor persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială de 

pe raza teritoriului SDL și a fiecărei zone distincte incluse;  

 identificarea principalelor probleme cu care se confruntă populația din fiecare zonă distinctă a 

teritoriului SDL, sub aspectul problemelor legate de infrastructură și locuire, educație și 

statutul ocupațional al adulților, veniturile și cheltuielile gospodăriilor, educația copiilor, 

accesul la servicii (publice, sociale, medicale, medico-sociale etc.), organizarea și relațiile de 

la nivelul comunității, relațiile din afara comunității (cu comunitatea nemarginalizată, cu 

primăria, cu serviciile publice etc.) și imaginea publică a zonei (reflectarea în mass-media 

locală sau națională). 

 Culege informații pentru toate zonele distincte din teritoriul SDL, în special zona/zonele urbane 

marginalizate (ZUM). 

 

BENEFICII: 

 

 Participarea la cursuri de perfecţionare şi la evenimente organizate de Asociatie; 

 Salariu motivant. 

 

 

PROCEDURA INSCRIERE SI SELECTIE: 

       Termenul limita pentru depunerea, respectiv transmiterea dosarului de candidatura este 

29.09.2017, la sediul Asociatiei. 

       Detalii suplimentare referitoare la despre procesul de selectie le puteti gasi in Calendarul 

procedurii de selectie anexat. 

 

Pentru alte detalii referitoare la atributiile si responsabilitatile ce sunt specificate de fisa 

postului, se poate consulta fisa postului la sediul angajatorului: Asociatia Grup de Actiune 

Locala “Poarta Olteniei”, Municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza, Bl. CAM 1, Sc. B, Parter, 

judetul Olt, e-mail: gal.poarta.olteniei@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gal.poarta.olteniei@gmail.com


                                                                                                             
ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “POARTA OLTENIEI” 

Judetul Olt, Municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza,  Bl. CAM 1, Sc. B, Parter 
Registrul Special 32/22.12.2015 | CIF 35361725 

E-mail: gal.poarta.olteniei@gmail.com  

Proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 

 

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA: 

 

 Program Operational Capital Uman 2014 - 2020; 

 Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020; 

 Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, inclusiv anexele, pentru  

”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  - orașe/ 

municipii cu populație de peste 20.000 locuitori AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. pentru regiuni mai 

puțin dezvoltate; 

 Proiectul „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala plasata sub responsabilitatea 

comunitatii la nivelul municipiului Slatina” disponibil la sediul Asociatiei Grup de Actiune 

Locala “Poarta Olteniei”, Municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza, Bl. CAM 1, Sc. B, Parter, 

judetul Olt;  

 Ghidul specific privind depunerea si selectia Strategiilor de Dezvoltare Locala, Etapa a II-

a a mecanismului DLRC, cu toate anexele; 

 Ghidul beneficiarului POCU 2014 – 2020, cu anexe; 

 Ghidul solicitantului conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului 

Operational Regional 2014- 2020. 
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ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA “POARTA OLTENIEI” 

ANGAJEAZA 

EXPERT IN EGALITATE DE SANSE 

pentru perioada 11.10.2017 – 13.11.2017 in vederea implementarii proiectului „Elaborarea 

Strategiei de Dezvoltare Locala plasata sub responsabilitatea comunitatii la nivelul 

municipiului Slatina” 

 

COMPETENTE ALE POSTULUI SI EXPERIENTA NECESARA: 

 

 studii universitare de lunga durata; 

 capacitate de comunicare interpersonala; 

 bun organizator; 

 rezistenta la stres; 

 capacitatea de a lucra atât singur, cât si în echipa; 

 toleranta; 

 diplomatie; 

 flexibilitate; 

 cunostinte operare PC; 

 abilitati de rezolvare a conflictelor. 

 

 

CERINTE AVANTAJE: 

 

 abilitati de comunicare in limba engleza; 

 cunoastere a mediului ONG; 

 experienta de lucru in proiecte sau experienta in implementarea de proiecte cu finantare 

europeana. 

 

 

RESPONSABILITATI: 

 

 este responsabil pentru respectarea principiului de egalitate de sanse si gen in activitatile de 

mobilizare, organizare, facilitare comunitara la nivelul teritoriului SDL, cu accent pe ZUM pentru 

aplicarea principiului nediscriminarii definită drept orice deosebire, excludere, restricție sau 

preferință, pe baza de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, 

orientare sexuala, vârsta, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o 

categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, 

înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a 
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libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, 

social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice (OG 137/2000); 

 acorda sprijin facilitatorului si echipei tehnice, in conformitate cu cerințele DLRC pentru elaborarea 

SDL, la organizarea de întruniri publice în ZUM selectate. Aceste întruniri publice preced ședințele 

C.D. al GAL si vizeaza participarea a minimum 50 persoane de pe raza ZUM, din care minimum 

40% trebuie să fie femei și în jur de 20% tineri (16-29 ani). De asemenea, trebuie asigurată 

participarea rezidenților romi corespunzător cu ponderea acestora în populația totală a zonei/lor. 

 verifica respectarea principiului egalitatii de sanse si gen in cadrul actiunilor realizate pentru 

elaborarea SDL: 

1. Delimitarea teritoriului, identificarea zonelor distincte incluse în teritoriul SDL și 

declararea ZUM din teritoriu, precum și elaborarea Studiului de referință;  

2. Principalele rezultate ale analizei diagnostic a nevoilor, problemelor și resurselor 

identificate în teritoriul SDL, și specific în ZUM, pe baza datelor din Studiul de referință;  

3. Identificarea soluțiilor posibile/a măsurilor necesar a fi întreprinse și organizarea unor 

consultări publice pe tot teritoriul SDL;  

4. Prioritizarea măsurilor identificate în cadrul consultărilor publice din teritoriu, cu precădere 

în ZUM; 

5. Decizia finală cu privire la conținutul strategiei de dezvoltare locală și la lista indicativă de 

intervenții. 

 in vederea respectarii principiului de egalitate de sanse si gen, participa la realizarea de sondaje în 

teritoriul SDL care sa implice obligatoriu activitati de cercetare pe teren la nivelul zonelor distincte 

incluse în teritoriu, cu accent pe ZUM; 

 verifica din perspectiva egalitatii de sanse in cadrul SDL sectiunile aferente, analizand indeplinirea 

criteriilor de acordare a punctajului suplimentar in cadrul procesului de selectie a SDL - 6.1.4 

Contribuţia măsurilor la temele orizontale (măsurile contribuie la egalitatea de șanse, non-

discriminarea, egalitatea între femei și bărbați): referința să fie specifică, indicându-se în clar 

măsurile din planul de acțiune; proiectele care vor fi dezvoltate ulterior în cadrul Etapei a III-a a 

mecanismului DLRC vor trebui să contribuie la aceste teme orizontale și să detalieze în cererea de 

finanțare această contribuție; pentru SDL care promovează aceste principii se acordă punctaj 

suplimentar. 

 contribuie la actiunile dedicate etapei de “Mobilizarea/facilitarea persoanelor aflate în risc de 

sărăcie sau excluziune socială” prin cresterea numărului de membri ai Adunării Generale a GAL, 

analizand compoenenta acestora in functie de categoria sociala reprezentata: autorităţi locale, 

autorităţi locale, sector public, sector privat, societate civilă, cetățeni de pe raza ZUM, cetățeni de 

pe raza teritoriului SDL, persoane aparținând minorității roma, tineri (16-29 ani)¸ reprezentanţi ai 

grupului țintă (persoane aflate în risc de sărăcie  sau excluziune socială), femei. 

 asigura respectarea principiului de combaterea segregării rezidențiale si verifica in special dacă 

sinteza măsurilor necesar de întreprins in cadrul elaborarii SDL (secțiunea 6.1.1) conține măsuri 

legate de construire de infrastructură de locuire, de mobilitatea urbană sau de educație (cu 

precădere, școli sau „școală după școală”), evidentiind cum se evită riscul formării unor noi zone 

segregate și/sau segregării în școli: 

 Non-segregarea – fondurile structurale și de investiții nu pot fi folosite pentru crearea de 

facilități/ servicii noi, segregate, sau pentru dezvoltarea/ întreținerea celor deja segregate. 
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Investițiile în locuire sau educație nu pot duce la izolarea sau la concentrarea grupurilor 

vulnerabile în anumite spații. 

 Desegregarea – fondurile structurale și de investiții pot fi folosite pentru eliminarea sau 

pentru diminuarea semnificativă a segregării. Activitățile ar trebui să fie de relocare a 

locuitorilor din zonele segregate în comunități nesegregate și mutarea copiilor din școlile/ 

clasele segregate. 

 prezinta in cadrul intalnirilor publice avantajele includerii in lista indicativa de intervenții POCU a 

unor proiecte de tipul campaniilor de informare şi conştientizare/ acţiuni specifice în domeniul 

combaterii discriminării, precum și pentru implicarea activă/ voluntariatul membrilor comunității în 

soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea. 

 sistematizeaza informatiile legate de contribuţia măsurilor propuse la temele secundare FSE: 

inovare socială si nediscriminare. 

 comunica in cadrul intalnirilor organizate cu grupul tinta / partenerii aspecte esentiale privind 

includerea in activitatea curenta a prevederilor din: Strategia Guvernului României de Incluziune a 

Cetățenilor Români aparținând Minorității Romilor 2012-2020 

(http://www.anr.gov.ro/docs/Site2014/Strategie/Strategie_final_18-11-2014.pdf), Strategia 

Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități 2014-2020 

(http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4076-2015-10-08-

proiecthg-strateg-diz), Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea  Drepturilor Copilului 

2014-2020 (http://www.copii.ro/anpdca-content/uploads/2015/01/Anexa-1-Strategia-nationala-

aprobata-de-Guvern.pdf). 

 

BENEFICII: 

 

 Participarea la cursuri de perfecţionare şi la evenimente organizate de Asociatie; 

 Salariu motivant. 

 

PROCEDURA INSCRIERE SI SELECTIE: 

 

       Termenul limita pentru depunerea, respectiv transmiterea dosarului de candidatura este 

29.09.2017, la sediul Asociatiei. 

       Detalii suplimentare referitoare la despre procesul de selectie le puteti gasi in Calendarul 

procedurii de selectie anexat. 

 

Pentru alte detalii referitoare la atributiile si responsabilitatile ce sunt specificate de fisa 

postului, se poate consulta fisa postului la sediul angajatorului: Asociatia Grup de Actiune 

Locala “Poarta Olteniei”, Municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza, Bl. CAM 1, Sc. B, Parter, 

judetul Olt, e-mail: gal.poarta.olteniei@gmail.com. 

 

 

mailto:gal.poarta.olteniei@gmail.com
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BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA: 

 

 Program Operational Capital Uman 2014 - 2020; 

 Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020; 

 Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, inclusiv anexele, pentru  

”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  - orașe/ 

municipii cu populație de peste 20.000 locuitori AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. pentru regiuni mai 

puțin dezvoltate; 

 Proiectul „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala plasata sub responsabilitatea 

comunitatii la nivelul municipiului Slatina” disponibil la sediul Asociatiei Grup de Actiune 

Locala “Poarta Olteniei”, Municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza, Bl. CAM 1, Sc. B, Parter, 

judetul Olt; 

 Ghidul specific privind depunerea si selectia Strategiilor de Dezvoltare Locala, Etapa a II-

a a mecanismului DLRC, cu toate anexele; 

 Ghidul beneficiarului POCU 2014 – 2020, cu anexe; 

 Ghidul solicitantului conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului 

Operational Regional 2014- 2020. 
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Calendarul procedurii de ocuparea a posturilor vacante din cadrul  

Asociatiei Grup de Actiune Locala „Poarta Olteniei” 

 

 

1. Manager de proiect  

2. Asistent administrativ 

3. Facilitator 

4. Responsabil tehnic 

5. Specialist relatii publice 

6. Expert realizare studiu 

7. Operator de interviu – 2 posturi 

8. Expert in egalitate de sanse. 

Depunerea dosarelor de inscriere 26.09.2017 – 29.09.2017 

Lista nominala a candidatilor inscrisi la 

concurs 
30.09.2017 

Sustinerea probei scrise 02.10.2017 – ora 10:00 

Afisarea rezultatelor la proba scrisa 03.10.2017 

Depunerea si rezolvarea contestatiilor 

pentru proba scrisa 
03.10.2017 – 04.10.2017 

Afisarea rezultatelor finale la proba scrisa  05.10.2017 

Afisarea calendarului pentru desfasurarea 

interviurilor 
05.10.2017 

Sustinerea interviului 06.10.2017 

Afisarea rezultatelor la interviu 06.10.2017 

Depunerea si rezolvarea contestatiilor 

pentru interviu 
09.10.2017 – 10.10.2017 

Afisarea rezultatelor finale 10.10.2017 

 

 

 

 


