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ANUNT

Asociația  Grupul  de  Acțiune  Locală  Dunărea  de  Sud  organizează  concursul/examen  pentru

ocuparea  postului  vacant  din  cadrul  compartimentului  tehnic  GAL,  astfel:  1  post  manager

proiect cod COR: 242101.

Data  susținerii  concursului/examenului  este  12.09.2022,  în  Sala  de  ședință  din  sediul  GAL

Dunărea  de  Sud,  din  Str.  Șoseaua  Turnu  Măgurele,  nr.  21,  Comuna  Fântânele,  Județul

Teleorman.

Documentele solicitate candidatilor pentru întocmirea dosarului de concurs, sunt:

a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit

legii, dupa caz;
c)  copiile  documentelor  care  sa  ateste  nivelul  studiilor  si  ale  altor  acte  care  atesta

efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

d) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale
care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

e) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu
cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de
catre unitatile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si
calitatea  acestuia,  in  formatul  standard  stabilit  de  Ministerul  Sanatatii.
   
In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. d), candidatul declarat admis la selectia dosarelor,
care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are
obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la
data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele  prevazute  la  alin.  1  lit.  b)-d)  vor  fi  prezentate  si  in  original  in  vederea  verificarii
conformitatii copiilor cu acestea.
Locul de depunere a dosarului de concurs:

- dosarele de concurs se depun zilnic de luni până vineri, între orele 8,00 – 16,00, la

sediul  GAL  Dunărea  de  Sud,  din  Str.  Șoseaua  Turnu  Măgurele,  nr.  21,  Comuna  Fântânele,

Județul Teleorman.

Condițiile specifice prevăzute în fișa postului de manager proiect sunt:

- nivelul studiilor – superioare, cu diplomă de licență;

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - nu se solicită;

Condițiile necesare ocupării posturilor:
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a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata

pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice

potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,

contra statului  ori  contra autoritatii,  de serviciu sau in legatura  cu serviciul,  care impiedica
infaptuirea justitiei,  de  fals  ori  a  unor  fapte  de coruptie sau  a unei  infractiuni  savarsite  cu
intentie,  care  ar  face-o incompatibila  cu exercitarea functiei,  cu exceptia situatiei  in  care a
intervenit reabilitarea.
Calendarul desfășurării concursului :

- data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 29.08.2022, orele
16,00.

- datele de desfășurare a probelor de concurs : 
 selecția dosarelor: în termen de maximum doua zile lucratoare de la

data expirarii termenului de depunere a dosarelor;
 proba scrisa: 12.09.2022, orele 10,00;
 Interviul – 13.09.2022.

- termenele în care se afișează rezultatele pentru fiecare probă : în maximum o zi
lucrătoare de la data finalizării probei.

- termenele în care se pot depune și  în care se afișează rezultatele contestațiilor :
contestațiile  se  depun  în  cel  mult  o  zi  lucrătoare  de  la  data  afișării  rezultatului  selecției
dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și a interviului; 

- soluționarea  contestațiilor  se  face  in  termen  de  maximum  o  zi  lucratoare  de  la
expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

- termenul în care se afișează rezultatele finale : în maximum o zi lucrătoare de la
expirarea termenului prevăzut pentru contestație pentru ultima probă.

Bibliografia și tematica stabilită pentru probele concursului sau examenului de manager proiect

este următoarea:

1. Constituția României 

2. Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020: Cap. 5, Cap. 8, Cap. 11, Cap. 17.
3. Strategia de Dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Local Dunărea de Sud.
4. Regulamentul (UE) nr.     1303      din 17 decembrie 2013 privind stabilirea unor dispoziții

commune: Partea a doua, Partea a treia.
5. Regulamentul  (UE)  nr.     1305    din  17  decembrie  2013  privind  sprijinul  pentru

dezvoltare rurală: Titlul I, Titlul II și Titlul III.
6. Regulamentul (UE) nr.     1306      din 17 decembrie 2013 privind finanțare, gestionarea și

monitorizarea politicii agricole commune: Titlul I, Titlul II, Titlul III și Titlul IV.
7. Hotărârii  Guvernului  nr.  226/2015  privind  stabilirea  cadrului  general

de implementare a măsurilor  programului naţional de  dezvoltare  rurală  cofinanţate
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din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat: Cap. I –
II.

8. Legea 98/ 2016   privind achizițiile publice: Cap. I, Cap. II și Cap. III.

9. Hotărâre  nr.  395  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: Cap. I, Cap. II și Cap.

III.

10. OUG  nr.  66/  2011 privind  revenirea,  constatarea  și  sancționarea  neregulilor  la

obținerea și utilizarea fondurilor europene: Cap. I și Cap. II.

11. Legea nr.     544 din 12.10.2001     privind liberul acces la informațiile de interes public:

Cap. I și Cap. II.

12. OUG nr. 74 din 17.06.2009 privind gestionarea fondurilor comunitare: Titlul I.

13. Legea nr. 319/2006 privind securitatea în muncă: Cap. III – IV.
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