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                     SELECȚIE DE PERSONAL PENTRU 

                          GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ GÂRCINI 

 

 

Asociația  Grupul  de  Acțiune  Locală  Gârcini  organizează  concurs  pentru  ocuparea 

următorului  post  vacant în cadrul organizației: 

 

 

Facilitator  de  dezvoltare  comunitară  2 –  1  post 

    - contract  de  muncă  pe  perioadă determinată - octombrie 2023 

    - norma de lucru 1 h/zi 

 

Condiții de participare: 

• Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalent 

• Experiență profesională de minim 1 an în funcția de Facilitator de dezvoltare comunitară sau 

ocuparea acestei poziții în minim 1 proiect derulat cu finanțare națională/comunitară sau 

echivalent cu atribuții de animare 

• Cunoștinte operare PC (Windows,Word, Excel)- nivel mediu 

 

Dosarul de înscriere va conține: 

 

• Cererea de înscriere adresată Președintelui Asociației Grupul de Acțiune Locală 

Gârcini. 

• Copia actului de identitate 

• Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări 

• Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverința care să ateste vechimea în 

muncă, care să confirme îndeplinirea cerinței privind experiența profesională de 

minim 1 an și / sau copii ale documentelor care atestă ocuparea poziției de Facilitator 

de dezvoltare comunitară în minim 1 proiect derulat cu finanțare națională/comunitară 

sau echivalent cu atribuții de animare 

• Curriculum Vitae în format european, în limba română 

• Documente justificative pentru punctarea criteriilor de evaluare -Anexa 1 
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      Depunerea și evaluarea dosarelor de înscriere 

     Candidații care nu depun toate documentele menționate la punctul privind conținutul dosarului 

de înscriere precum și cei în cazul cărora se constată în urma evaluării dosarului că nu îndeplinesc 

condițiile minime de participare vor fi excluși din procedura de selecție 

 

Calendar: 

• 30 Iunie, ora 16.00 – termen limită depunere dosare 

• 02  Iulie  2021  –  evaluarea  dosarelor  de  înscriere  în baza Anexei nr 1      

și  publicarea  listei  cu  candidații admiși/respinși 

 

Depunerea dosarului de înscriere se va realiza la sediul Asociației Grupul de Acțiune Gârcini din 

Municipiul Săcele, Str. Aleea Episcop Popeea nr 20 , în intervalul 23-30 Iunie 2021  între orele 9.00-

16.00. 

Relații suplimentare, inclusiv referitoare la cerințele postului se pot obține accesând pagina 

WEB  www.gal-garcini.ro   sau 

 la sediul Asociației Grupul de Acțiune Gârcini – persoana de contact 

  Nicoleta Teonia Voicescu – Manager de Proiect,  

                                                    tel: 0723206231,  

                                                    e-mail gal.garcini@gmail.com 
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