“Împreună dezvoltăm sectorul 5” POCU/393/5/1/123630
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ASOCIAȚIA
GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ
„ÎMPREUNĂ DEZVOLTĂM SECTORUL 5”
ANUNȚĂ :

Având în vedere:
•
•
•
•
•
•

Contractul de finanțare nr.POCU/393/5/1/123630 ;
Regulamentul de organizare și funcționare al GAL „Împreună dezvoltăm sectorul 5”;
Ordonanţă nr. 26/2000 cu modificările introduse de Legea nr. 246/2005 privind organizarea și
funcționarea asociațiilor și fundațiilor actualizată 2017;
Metodologia privind angajarea de personal în cadrul Asociației Grupul de Acțiune locală “Împreună
dezvoltăm sectorul 5”;
Legea 53/2003 (Codul Muncii) actualizată 2017;
Hotărârea Comitetului Director nr. 11 din 17.10.2018.

Asociația GAL „ÎMPREUNĂ DEZVOLTĂM SECTORUL 5” organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor contractuale, pe durată determinată, pentru funcțiile de manager proiect, expert tehnic
implementare și responsabil financiar.
Condiţii generale de ocupare a posturilor vacante:
Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)
Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)
Are vârsta minimă prevăzută de normele în vigoare;
d)
Are capacitate deplină de exerciţiu;
e)
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;
f)
Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;
g)
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 fals ori 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.

a)
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Condiţii specifice și atribuții
Manager proiect - 4 ore/zi
Condiţii specifice:
•
•
•
•
•
•
•

Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă domeniul
juridic/ economic/administrație publică/științe politice;
Studii/ specializări în managementul de proiect și în accesarea fondurilor structurale și de
coeziune europene/certificări atestate;
Minimum 3 contracte cu finanțare națională sau/ și europeană în care a ocupat poziția de
manager/ director de proiect;
Minimum 5 ani de experiență în implementarea de proiecte cu finanțare națională sau/ și
europeană;
Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
Cunoştinţe avansate de operare PC;
Carnet conducere, categoria B.

Atribuții principale:
•

Asigură buna funcționare a Grupului de Acțiune Locală (GAL), supervizează și coordonează
activitatea personalului GAL, elaborează evaluarea activității anuale a angajaților GAL;

•

Înaintează Comitetului Director propuneri de angajare și demitere personal, elaborează rapoarte
trimestriale, anuale și ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Comitetului Director, supervizează
implementarea procedurilor operaționale ale GAL, asigură organizarea sesiunilor de formare pentru
membrii GAL și a schimburilor de experiență cu alte GAL-uri, sprijină dezvoltarea permanentă a
GAL-ului, inclusiv perfecționarea continuă a personalului GAL,

•

Răspunde de execuția bugetară a GAL, elaborează planul anual de activitate și bugetul aferent și îl
supune aprobării Comitetului Director, identifică și atrage surse de finanțare publice și private pentru
GAL.

•

Coordonează activitatea de informare și promovare a programelor de finanțare derulate de GAL;

•

Coordonează activitatea de lansare a apelurilor de finanțare pentru proiectele Strategiei de
Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) pentru Zona Centru – Sector 5,
București;

•

Coordonează activitatea de consultanță pentru beneficiarii GAL, cu obligativitatea acordării
audiențelor de minim 2 ori/săptămână;

•

Sprijină beneficiarii GAL în identificarea surselor de co-finanțare pentru proiecte;

•

Coordonează activitatea de evaluare, selecție și aprobare a proiectelor;
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•

Coordonează activitatea de monitorizare a proiectelor;

•

Îndeplinește toate celelalte atribuții din fișa postului;

•

Coordonează planificarea acțiunilor fundamentale pentru implementarea proiectului și urmărește
desfășurarea acestora;

•

Verifică și aprobă rapoartele de activitate realizate de beneficiarul proiectului, precum și alte
documente emise în numele proiectului;

•

Coordonează elaborare raportului tehnic de implementare al proiectului pentru activitățile
partenerilor implicați din perioada de raportare;

•

Colaborează cu partenerii implicați pentru buna desfășurare a proiectului.

Expert tehnic implementare - 8 ore/zi
Condiții specifice :
•

Să fie absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licență;

•
•

Minimum 3 ani experiență în implementarea de proiecte cu finanțare națională sau/ și europeană;
Minimum 3 ani experiență în evaluarea documentațiilor de specialitate, proiectelor tehnice, studiilor
de fezabilitate, verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, cât și calitatea lucrărilor;

•

Să ofere suport și asistență managerului de proiect și experților din echipa de implementare a
proiectului;

•

Să contribuie la atingerea obiectivelor rezultate din derularea tuturor activităților, în conformitate cu
cererea de finanțare a proiectului.

Atribuții :
•

Să contribuie la realizarea, dezvoltarea și implementarea strategiei și planului de management ale
proiectului;

•

Să participe la realizarea rapoartelor de progres intermediare și finale;

•

Să participe la întocmirea documentelor aferente cererilor de plată și cererilor de rambursare;

•

Să asigure derularea în bune condiții a comunicării interne la nivelul echipei de proiect;
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•

Să urmărească derularea activităților în cadrul proiectului în conformitate cu standardele și
procedurile realizate în cadrul acestuia;

•
•
•

Să participe la elaborarea instrumentelor de lucru ale echipei de proiect necesare implementării
activităților;
Să participe la întocmirea Notificărilor, Actelor adiționale, corespondenței realizate la nivelul
proiectului;
Să realizeze activitatea de comunicare la nivelul proiectului în conformitate cu cererea de finanțare si
cu Manualul de Identitate Vizuala pentru POCU.

Responsabil financiar – 4 ore/zi
Condiții specifice:
•

Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic;

•

Să aibă experiență în derularea activităților de natură financiară;

•

Să asigure corectitudinea tuturor activităților derulate la nivelul proiectului;

•

Să contribuie la atingerea obiectivelor propuse prin cererea de finanțare a proiectului.

Atribuții:
•

Contribuie la derularea activităților de natură financiară ale proiectului, asigurând înscrierea în
bugetul estimat și respectarea condițiilor de eligibilitate ale cheltuielilor;

•

Relaționează cu Unitatea bancară/ Trezoreria la care sunt deschise conturile proiectului;

•

Asigură justificarea tuturor plăților efectuate în cadrul proiectului;

•

Asigură buna derulare a circuitului documentelor economico-financiare necesare derulării
proiectului;

•

Realizează evidența cheltuielilor;

•

Contribuie la întocmirea cererilor de rambursare și de plată;

•

Verifică documentele justificative aferente tuturor cheltuielilor din cadrul proiectului;

•

Verifică încadrarea cheltuielilor în prevederile bugetului;

•

Centralizează documentele financiare realizate la nivelul proiectului;
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•

Participă la elaborarea raportului financiar de implementare a proiectului pentru activităţile
partenerilor din perioada de raportare;

•

Monitorizează achizițiile din cadru proiectului.

Procedura de recrutare în vederea angajării se va desfășura în două etape:

Etapa 1:
Pentru înscrierea candidaturii, fiecare candidat va depune la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală
“Împreună Dezvoltăm Sectorul 5” din Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, următoarele documente:

1)
Cerere înscriere la concurs (Anexa nr.1);
2)
CV Europas;
3)
Copie CI (candidatul va prezenta documentul în original și va lăsa spre conformare o copie);
4)
Diplomă de studii în copie conformată după original (în acest caz candidatul va prezenta
documentele în original și va lăsa spre conformare copii) sau copii legalizate notarial;
5)
Documente care să ateste vechimea și specialitatea în muncă;
6)
Copie certificat de naștere (candidatul va prezenta documentul în original și va lăsa spre conformare
o copie);
7)
Adeverința medicală cu mențiunea “apt pentru muncă”, original, eliberată cu cel mult 6 luni înainte
de data concursului;
8)
Cazier judiciar, original sau declarație pe proprie răspundere că nu are cazier și aducerea acestuia
până la interviu;
9)
Declarație de disponibilitate pentru pentru activitățile GAL „Împreună dezvoltăm sectorul 5”.
10)
Scrisoare de intentie.
Lipsa oricărui document mai sus menționat se consideră motiv administrativ de respingere a
candidaturii.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 12 noiembrie 2018, ora 15:00.
Etapa 2:
Lista candidaților care au depus dosare conforme și complete va fi afișată pe pagina Asociației Grupul de
Acțiune Locală “Împreună Dezvoltăm Sectorul 5”, pe site-ul Primăriei Sectorului 5 (http://www.sector5.ro)
și pe site-urile disponibile ale membrilor fondatori.
Interviul de angajare va avea loc în data de 16 noiembrie 2018, începând cu ora 10.00, la sediul Asociației
Grupul de Acțiune Locală “Împreună Dezvoltăm Sectorul 5”, situat pe strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11,
Sector 5, București.
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Concursul se va desfășura după următorul calendar:
•
•
•
•
•
•
•
•

31 octombrie – 12 noiembrie 2018 * Depunere dosare, intre orele 10.00-15.00;
13 noiembrie 2018
* Afișare rezultate selecție dosare, ora 12.00;
14 noiembrie 2018
* Depunere contestații, între orele 10.00 și 15.00;
15 noiembrie 2018
* Soluționare contestații selecție dosare și afișare rezultate, între
orele 10.00 - 15.00 ;
16 noiembrie 2018
* Interviu, începând cu ora 10.00;
19 noiembrie 2018
* Afișare rezultate interviu, ora 10.00;
20 noiembrie 2018
* Depunere contestații, între orele 10.00 - 15.00;
21 noiembrie 2018
* Soluționare contestații și afișare rezultate finale - ora 10.00.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în zilele lucrătoare din perioada 31 octombrie – 12 noiembrie
2018 la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală “Împreună Dezvoltăm Sectorul 5”, situat pe strada
Fabrica de Chibrituri, nr. 9 - 11, Sector 5, București.
Persoană de contact: Alina Mihaela Soare - Președinte, telefon mobil 0757568460, e-mail
galsector5@gmail.com.
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