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ASOCIATIA GAL SUCEVITA-PUTNA 

HORODNIC DE SUS NR. 1057 

JUDETUL SUCEAVA 

TEL/FAX 0230416865 

E-mail galsucevitaputna@gmail.com 

Nr. 1810/16.04.2018 

 

ANUNT CONCURS OCUPARE 1 POST TEMPORAR VACANT 

 

Asociatia „GAL SUCEVITA – PUTNA ” organizeaza concurs pentru ocuparea unui 

post temporar vacant de ORGANIZATOR RELATII/ANIMATOR, pentru perioada 

determinata: 08.05.2018-15.06.2018, in vederea implementarii Strategiei de Dezvoltare 

Locala, proiect finantat prin Axa LEADER din cadrul Programului National de Dezvoltare 

Rurala (PNDR) 2014-2020, care prevede finantarea strategiilor integrate de dezvoltare locala 

intr-un cadru care incurajeaza abordarea parteneriala si teritoriala, cu mentiunea ca functia 

ocupata presupune desfasurarea activitatii atat la sediul asociatiei din Horodnic de Sus, nr. 

1057, judetul Suceava, cat si munca de teren - in teritoriul microregiunii cuprinse in GAL.   

 

 DENUMIREA POSTULUI: Animator/Organizator relatii -1 post 

 

A. CERINTELE POSTULUI : 

NIVEL DE STUDII: medii sau superioare, de preferinta in domeniul administratiei, 

comunicarii. 

EXPERIENTA: 

-experienta in domeniu prezinta un avantaj; 

-Cunostinte bune de operare PC 

-Buna cunoastere a teritoriului si a actorilor locali 

-Comunicare interpersonala 

-Notiuni generale despre politica UE si politicile de dezvoltare rurala(in special abordarea 

LEADER) 

-Cursurile LEADER reprezinta un avantaj. 

 

B. RESPONSABILITATI SI ATRIBUTII: 

1. Titularul postului are rolul de a disemina informatii legate de strategia de dezvoltare 

locala 

2. Diseminare activitate GAL – strategia de dezvoltare locala, calendar lansari apeluri 

proiecte. 

3. Reprezinta organizatia in relatia cu actorii locali. 

4. Intermediaza activitatea GAL si grupurile tinta 

5. Distribuie informatii pentru a da posibilitatea grupurilor interesate sa inteleaga 

politicile promovate de organizatie 

6. Contribuie nemijlocit la activitatile de comunicare si informare destinate locuitorilor 

7. Asigura un circuit informational adecvat, discutii si feedback pentru diferiti actori. 

 

C. APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE: 

- Abilitati de comunicator (scris si verbal) 

- Atentie, concentrare, mobilitate, distributivitate, selectivitate 

- Spirit practic 

- Persoana dinamica, flexibila, placuta, ambitioasa si proactiva 
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- Abilitati de comunicare interpersonale 

- Capacitatea de a munci in echipa 

 

DOSARUL PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS VA CONTINE : 

1.cerere de inscriere la concurs 

2.copie după actul de identitate 

3.copie după cartea de muncă si /sau adeverinta/e privind vechimea in munca / in 

specialitatea studiilor necesare ocuparii postului; 

4.copii ale documentelor care atesta studiile de sepecialitate; 

5.copii după certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare / formare/participare, 

dacă este cazul; 

6.copii dupa documentele care atesta cunostinetele de operare PC,daca este cazul; 

7.copii ale oricaror documente care pot atesta indeplinirea cerintelor postului; 

8.adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că nu figurează 

ca fiind în evidenţă cu afecţiuni cronice (în original) 

9.cazier judiciar (în original) 

10.curriculum vitae (cu specificarea abilităţilor de operare PC) 

 

 Data de depunere a dosarelor de concurs: JOI, 03.05.2018, intre orele 08.00-11.00 

 Locul de desfasurarea a concursului: Sediul Gal Sucevita Putna din localitatea 

Horodnic de Sus, nr. 1057, Judetul Suceava 

 Data desfasurarii concursului: VINERI ,04.05.2018,ora 09.00 

 Etapele concursului: 

1. Selectia dosarelor: 03.05.2018 

2. Comunicarea rezultatului selectiei dosarelor: 03.05.2018 

3.Proba scrisa: 04.05.2018, ora 09.00 

4. Interviul: 04.05.2018, ora 10.00  

5. Comunicarea rezultatului selectiei: 04.05.2018, ora 12.00 

6. Depunere contestatie: 07.05.2018 

7. Solutionare contestatie: 07.05.2018 

8. Comunicare rezultate finale: 07.05.2018 

 

BIBLIOGRAFIE : 

-Strategia de Dezvoltare Locală a GAL SUCEVITA PUTNA -2014-2020; 

-Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-GHIDUL DE IMPLEMENTARE A SUB-MĂSURII 19.4 –„Sprijin pentru cheltuieli de 

functionare si animare” ; 

-LEGEA Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice,cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-HOTĂRÂREA Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,cu Modificarile si 

completarile ulterioare; 
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Relatii suplimentare la : 

 

ASOCIATIA GAL SUCEVITA PUTNA 

HORODNIC DE SUS NR. 1057 

JUDETUL SUCEAVA 

TEL/FAX 0230416865, orele 08:00-12:00 

E-mail galsucevitaputna@gmail.com 

Persoana de contact: Iacoban Doina -PRESEDINTE 

e-mail : iacoband@yahoo.com, mobil : 0744 503469 
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