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Anunț angajare personal în cadrul Compartimentului Administrativ GAL 

FACILITATOR DEZVOLTARE COMUNITARĂ 

 

Scopul general al postului 

Îndeplinirea obiectivelor cu privire la animarea teritoriului menționate în strategia de 
dezvoltare locală. 

 

Obiectivele postului 

Asigurarea derulării în condiții optime a activităților prevăzute pentru implementarea 

corectă a strategiei de dezvoltare locală și animarea teritoriului. 

 

Cerințe:  

1. Nivelul de studii: Studii superioare  

2. Calificarea necesară:  

− Cursuri de formare ca facilitator de dezvoltare comunitara. 

− Cunoștințe limbi străine: engleza, nivel mediu/avansat. 

− Operare PC: Microsoft Office/Open Office. 

3. Competențele postului 

- capacitate de concentrare, analiză și sinteza; 

- capacitate de previziune a evenimentelor; 

- abilități de negociere; 

- capacitate de a stabili relații, și de a da dovadă de toleranță, calm, perseverență; 

- abilități de comunicare interpersonală; 

- capacitatea de a redacta rapoarte clare și corecte; 

- adaptabilitate la sarcini de lucru schimbătoare, la situații de criză; 

- echilibru emoțional, constanță în atitudini; 

- capacitate de decizie și asumarea responsabilității; 

- competențe de a lucra în echipă; 

- atitudine pozitivă și abilități de a mobiliza echipa din subordine; 

- spirit creativ și inovativ; 

- preocupare permanentă pentru ridicarea nivelului profesional individual și al 

echipei de implementare. 

 

Constituie avantaj experiența în managementul proiectelor, fonduri europene, 

construcție parteneriate, dezvoltare rurală. 
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Beneficii: 

 

Mediu de lucru modern; 

Echipă tânără și dinamică; 

Oportunități de dezvoltare profesională; 

Posibilități de deplasări în țară și străinătate; 

Participarea la cursuri de perfecționare și la evenimente organizate de GAL 

 

Procedura de selecție în vederea angajării 

Etapa I: 

Fiecare candidat va depune/trimite la GAL Timișul de Centru un dosar de candidatură care 

cuprinde: 

 Scrisoare de intenție; 

 CV Europass- datat și semnat; 

 Diplomă(e) studii - în copie; 

 Certificate și/sau alte documente doveditoare ale experienței; 

 Recomandare de la un angajator; 

 C.I. – copie; 

 Adeverință medicală (atestă – apt pentru încadrarea în muncă) 

 

Dosarele pot fi transmise scanat pe adresa de email: contact@timisuldecentru.ro 

Dosarele incomplete sau neconforme nu vor fi luate în considerare! 

 

Termenul pentru transmiterea dosarelor de candidatură este 18 ianuarie 2019, ora 

13:00. 

 

În ziua susținerii interviului de angajare, se vor analiza documentele originale, cu 

documentele depuse în copie la dosarul de angajare. Astfel, candidații vor avea asupra lor 

la proba interviului diplomele și/sau certificatele în original. 

 

Etapa II 

 

Organizarea interviului de angajare 

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

programarea interviului de angajare.  

Interviul va fi susținut în fața unei comisii de concurs din cadrul GAL. 

 

Interviurile de angajare vor avea loc în data de 21 ianuarie 2019, începând cu ora 

10:00 la sediul Asociației GAL Timișul de Centru. 

 

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon : 0729 075 315. 



 
 

 
ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TIMIȘUL DE CENTRU 
Comuna Ghiroda, str. Victoria, nr. 48, jud. Timiș, CUI 33851860  
contact@timisuldecentru.ro               www.timisuldecentru.ro 
 

 

Tematica/Bibliografie pentru proba interviului pentru toate posturile poate fi consultată 

la sediul Asociației GAL Timișul de Centru sau pe e-mail la următoarea adresă: 

contact@timisuldecentru.ro. Ea cuprinde: 

 

1. Strategia de dezvoltare locală a GAL Timișul de Centru 

2. Statutul GAL Timișul de Centru 

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

4. Regulamentul 1698/2005/CE 

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

 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru este un parteneriat public-privat 

înființat în scopul dezvoltării zonei rurale deservite. GAL Timișul de Centru este autorizat 

de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) pentru a desfășura activitățile 

specifice măsurilor din PNDR: 

 Implementarea strategiei de dezvoltare locală, 

 Implementarea proiectelor de cooperare, 

 Funcționarea grupului de acțiune locală, 

 Dobândirea de competențe și animarea teritoriului. 

 

 

 


