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NR……/26.08.2019  

 
ANUNȚ 

 
Asociația Grupul de Acțiune Locală Țara Gugulanilor, cu sediul în localitatea Sacu, 

nr. 47, jud. Caras-Severin, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 posturi, dupa cum 
urmează: 

 
- 1 post - Evaluator proiecte si specialist monitorizare 

 
Scopul general al postului 
 

- Îndeplinirea obiectivelor asumate prin Strategia de Dezvoltare Locala a Asociației. 
 
Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
 
1. Nivelul de studii 
Studii superioare finalizate cu diplomă de licență 
2. Calificarea necesara 
- Cunostinte limbi straine: engleza, nivel mediu.  
- cunoștințe bune operare PC: MS Office, WORD, EXCEL, navigare internet.. 
3. Competentele postului 
- capacitate de concentrare, analiza si sinteza; 
- corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii  
- adaptabilitate la sarcini de lucru schimbatoare, la situatii de criza; 
- echilibru emotional, constanta in atitudini; 
- asumarea responsabilitatii; 
- competente de a lucra in echipa; 
- spirit creativ si inovativ; 
 
- 1 post -  Asistent manager 

 
Scopul general al postului 
 
- Îndeplinirea obiectivelor administrative pentru buna funcționare a Asociației. 
 
Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
 
1. Nivelul de studii 
Studii medii/superioare 
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2. Calificarea necesara 
- Cunostinte limbi straine: engleza, nivel mediu.  
- cunoștințe bune operare PC: MS Office, WORD, EXCEL, navigare internet. 
3. Competentele postului 
- capacitate de concentrare, analiza si sinteza; 
- corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii  
- capacitatea de a redacta rapoarte clare si corecte; 
- adaptabilitate la sarcini de lucru schimbatoare, la situatii de criza; 
- echilibru emotional, constanta in atitudini; 
- asumarea responsabilitatii; 
- competente de a lucra in echipa; 
- spirit creativ si inovativ; 
 
 
 

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs, până la data de 
30.08.2019, ora 12:00, la sediul Asociației GAL Țara Gugulanilor, din localitatea Sacu, jud. 
Caraș-Severin, nr. 47. 

Informații suplimentare la doamna Sîrbu Mihaela, tel: 0765 485 895 sau la email 
galtaragugulanilor@yahoo.com. 

 
 

 
 

Semnătură și Ștampilă 
Manager GAL 

Gherman Raluca 
prin mandatat Sîrbu Mihaela 


