
      
 
Grupul de Acțiune Locală               

DEALURILE SULTANULUI 

Localitatea Vișinești, nr. 77, judetul Dambovita,    

email: office@gal-dealurilesultanului.ro 

www.facebook.com/gal.dealurilesultanului  

telefon/fax: 0787.508.655/0245.662.654 

 

Anunț de angajare 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului organizează concurs de ocupare a unui post 

de EVALUATOR PROIECTE, normă întreagă -8 ore/zi, pe perioadă determinată datorată suspendării 

contractului individual de muncă al titularului de post. 

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

Dealurile Sultanului selectată spre finanțare de MADR. 

Responsabilități: 

- desfășoară activități de evaluare a proiectelor și a cererilor de plată ale beneficiarilor GAL; 

- întocmește dosarul administrativ al fiecărui proiect; 

- pregătește documentele care vor fi prezentate Comitetului de Selecție; 

- desfășoară alte activități pentru respectarea cerințelor legale sau ale entităților coordonatoare 

ale programului LEADER 2014-2020. 

Cerințe: 

- studii superioare finalizate cu diplomă de licență; 

- cunoștințe IT: utilizarea programelor din sistemul MS Office; 

- capacități de lucru în echipă; 

- selectarea rapidă și eficientă a informațiilor utile; 

- capacitatea de a redacta rapoarte de sinteză; 

- rezistența la efort susținut și la un program de muncă prelungit; 

- spirit de observație; 

- experiența în implementarea de proiecte cu fonduri europene constituie avantaj. 

 

Pentru înscrierea candidaturii, se vor depune la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală 

Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, nr. 77, judetul Dâmbovița, următoarele documente: 

- CV Europass – semnat pe fiecare pagină și datat; 

- Scrisoare de intenție; 

- Acte studii, în copii conforme cu originalele; 

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

- Acte de identitate/ CI, în copie; 

- Certificate de căsătorie, în copie, dacă este cazul. 

-  

Documentele pot fi transmise și scanate, pe adresa de email office@gal-dealurilesultanului.ro, 

precizând în subiectul mesajului “Angajare evaluator proiecte”. 
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Dosarele incomplete sau neconforme nu vor fi luate în considerare! 

 

Termenul pentru depunerea, respectiv transmiterea candidaturii este 25.09.2017. Dosarele se 

înregistrează la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din localitatea 

Vișinești,  județul Dâmbovița, în perioada 19.09.2017 – 25.09.2017, de luni până vineri între orele 

8,30 – 16,30. 

Dosarele conforme și complete vor fi analizate și se va desemna candidatul selectat. 

 

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0787.508.655 sau pe email: office@gal-

dealurilesultanului.ro. 

 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului este un parteneriat public – privat înființat 

în scopul dezvoltării locale a teritoriului format de localitățile: Adunați, Comarnic, Filipeștii de 

Pădure, Poiana Câmpina, Provița de Jos, Provița de Sus, Secăria, Talea și Valea Doftanei din județul 

Prahova și Iedera, Valea Lungă, Vișinești și Vârfuri din județul Dâmbovița. 
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