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Anunţ de angajare 
 
 
 
 

Asociaţia Grupul de Acțiune Locală Defileul Mureșului Superior organizează concurs de ocupare a 

postului (1 post) de expert monitorizare, evaluare și control   - normă întreagă, pe perioadă 

nedeterminată, pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală- LEADER.  
 

Cerințele postului sunt in conformitate cu Fișa Postului din Strategia de  Dezvoltare Locală a GAL 

Defileul Mureșului Superior  selectată spre finanțare de  MADR.  
 

 

Responsabilităţi: 
 

Contribuie nemijlocit la activitățile de implementare a proiectelor asociației, prin: 

 oferirea   de      consultanță,   gratuit,   tuturor   solicitanților/beneficiarilor   de proiecte; 

  organizează, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea în mod 

eficient a activității financiar – contabile și de achiziții ale asociației, în conformitate cu 

dispozițiile legale în vigoare; 

 asigură managementul financiar al proiectelor asociaţiei;  

 realizează şi coordonează procedurile de achiziţii publice ale GAL-ului; 

  îndrumă beneficiarii asociaţiei asupra îndeplinirii condiţiilor de conformitate şi 

eligibilitate ale proiectelor depuse la GAL; 

 participarea la acțiuni de animare specifice în teritoriu; 

 monitorizarea implementării proiectelor de investiții imobiliare finanțate prin SDL GAL 

DEFILEUL MUREȘULUI SUPERIOR; 

 pune la dispoziţia şefilor ierarhici toate documentele solicitate în  vederea  angajării plăților și  

rambursării  cheltuielilor efectuate pentru activităţile specifice la care a luat parte sau de care a 

fost responsabil  

 
 

Cerinţe: 
 

-   Studii superioare;  

-   Experiență în domeniu studiat; 

-   Limbi străine: cel puțin o limbă de circulație internațională scris/vorbit; 

-   Permis de conducere categoria B; 
-    Cunoașterea, utilizarea programelor informatice,  

-    Experiența în implementarea de proiecte cu fonduri europene constituie avantaj 

 

 

 

PROCEDURA DE RECRUTARE ÎN VEDEREA ANGAJĂRII 
  

Etapa 1: Pentru înscrierea candidaturii, fiecare candidat va depune la sediul 

Asociației Grupul de Acțiune Locală Defileul Mureșului Superior  următoarele documente: 
 

-   CV Europass – semnat pe fiecare pagină și datat 
 

-   Scrisoare de intenție 
 

-   Scrisoare de recomandare 
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-   Acte studii, în copii conforme cu originalele 
 

-   Certificate sau alte documente care să ateste experiența profesională, dacă este cazul 
 

-   Act de identitate/CI, în copie 
 

-   Certificat de căsătorie, în copie – dacă este cazul 

-    Cazier fiscal 

-    Cazier judiciar 

                       -    Adeverință medicală (atestă – apt pentru încadrarea în muncă) 
 

 
 
 

 

 

Documentele pot fi transmise și scanate, pe adresa de email  defmursup@yahoo.com, precizând în 

subiectul mesajului pentru concurs - expert monitorizare, evaluare și control. 
 

 

Dosarele incomplete sau neconforme nu vor fi luate în considerare! 

 
 

Termenul pentru depunerea, respectiv transmiterea candidaturilor este 29 septembrie 2016, ora 12
00

.  

Dosarele se înregistrează la sediul asociației Grupul de Acțiune Locală Defileul Mureșului Superior din 

localitatea Deda, str. Principală nr. 180, județul Mureș.  
 

Vor fi contactate doar persoanele care sunt selectate pentru etapa următoare! 
 

 

Etapa a 2-a: Desfășurarea interviului de angajare 

 
Candidații  care  au  depus  dosare  conforme  și  complete  vor  fi  contactați  pentru programarea 

interviului de angajare. 

 
Comisia pentru interviul de angajare va fi formată din: 

 

 Cadar Lucreția  – PREȘEDINTE, 

 Mariș Mircea  – MEMBRU, 

 Ordog Ferencz  – MEMBRU, 

 Șular Zaharie  – MEMBRU, 

 Kristof Josef Lorant  – SECRETAR, 

 Manager GAL – Defileul Mureșului Superior – Ujică Virgiliu Emil 

 

 
Interviurile de angajare vor avea loc în data de 03 octombrie 2016 începând cu ora 10

00
, la sediul 

asociației Grupul de Acțiune Locală Defileul Mureșului Superior. 

 
 

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0265-556.238, mob. 0787-511.701 sau pe 

website: www.gal-dms.ro 
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Tematica/Bibliografie pentru proba interviului:  
 

1. Strategia de dezvoltare locală a GAL Defileul Mureșului Superior 2016 – 2020   

(http://www.gal-Defileul Mureșului Superior.ro/wp-content/uploads/2016/01/SDL-GAL-Def-Muresului-

Superior.pdf)  

2. Statutul GAL Defileul Mureșului Superior  

(http://www.gal-Defileul Mureșului Superior.ro/wp-content/uploads/2016/01/ACTUL-CONSTITUTIV-AL-

ASOCIATIEI-GAL-DEFILEUL-MURESULUI-SUPERIOR.pdf) 

3. PNDR 2014-2020, cu accent pe AXA 19 LEADER (www.madr.ro)  

4. OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările ulterioare 

 

 Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Defileul Mureșului Superior este un parteneriat public-privat înfiinţat în 

scopul dezvoltării zonei rurale deservite. GAL Defileul Mureșului Superior este autorizat de Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) pentru a desfăşura activităţile specifice măsurilor din PNDR: 

 Implementarea strategiei de dezvoltare locală,  

 Implementarea proiectelor de cooperare, 

 Funcţionarea grupului de acţiune locală,  

 Dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului.  

5. Regulamentul (UE) NR. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1698/2005 al CE. 
 
 
 

GAL Defileul Mureșului Superior îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul comunelor:  Comuna Deda, Comuna 

Suseni, Comuna Ideciu de Jos, Comuna Brîncovenești, Comuna Rușii-Munți, Comuna Vătava, Comuna Aluniș, 

Comuna Răstolița, Comuna Lunca Bradului, Comuna Stînceni. 
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