
 
 
 
 

 

 

 

ANUN  SELEC IE PERSONAL 
 GRUPUL DE AC IUNE LOCAL  TURNU 21 

 
 
Grupul de Ac iune Local  “Turnu 21” (GAL Turnu 21) anun  selec ia de personal – 

facilitator comunitar, expert monitorizare, expert evaluare, expert comunicare i responsabil 
financiar - pentru implementarea Strategiei Turnu 21 de dezvoltare local  plasat  sub 
responsabilitatea comunit ii! 

 
Context 
GAL Turnu 21 este o organiza ie non-guvernamental  (cf. OUG 26/2000) înfiin at  în cadrul 

unui proiect POCU de sprijin preg titor pentru elaborarea i implementarea unei Strategii integrate de 
dezvoltare (SDL Turnu 21) pentru dou  Zone Urbane Marginalizate (ZUM) din ora  (Zona Bâlci i 
Zona Rampa G rii) i a zonei Centru, în perioada 2018 - 2023. 

 GAL a fost demarat de c tre Prim ria Turnu M gurele, Asocia ia Urbanium i SC Jasmin 
MED SRL i include în prezent al i 29 de membri, persoane fizice (inclusiv din cele dou  ZUM) i 
juridice ( coli i licee, camera de comer , firme, ONG-uri). 

SDL Turnu 21 a ob inut o finan are de cca. 5,8 milioane de EUR din fonduri POR (Programul 
Opera ional Regional) i POCU (Programul Opera ional Capital Uman) pentru a finan a proiecte soft 
i hard din apte domenii: infrastructur , educa ie, ocupare, spa ii publice urbane, acces la servicii, 

mobilitate urban , comunitate i imagine public . Proiectele vor fi finan ate prin apeluri lansate de 
tre GAL, în urma c rora beneficiarii selecta i vor depune cereri de finan are c tre Ministerul 

Fondurilor Europene – Organismele intermediare POR i POCU, dup  caz. 
În prezent, GAL Turnu 21 este în curs de depunere al unui proiect de func ionare al GAL 

tre Ministerul Fondurilor Europene prin care se vor atrage fonduri de cca. 430.000 EUR pentru 
func ionarea acestuia în perioada 2018 – 2023. Proiectul de func ionare, estimat a fi depus la finalul 
lunii aprilie 2018, trebuie înso it de CV-urile exper ilor care vor activa în echipa GAL.  
 

Cerin ele i responsabilit ile posturilor 
 

1) Facilitator comunitar, norm  integral  de lucru (8h/zi) 
Responsabilit ile postului: 

 Este principalul responsabil de activit ile de mobilizare, organizare, facilitare de dezvoltare 
comunitar  la nivelul teritoriului SDL, cu accent pe ZUM; 

 Facilitatorul va ac iona ca un intermediar între actorii locali (autorit i locale, ONG-uri, lideri 
comunitari etc.) i va sprijini incluziunea social  în vederea intensific rii particip rii membrilor 
comunit ii la ac iuni de interes public la nivel local; 

 Facilitatorul va sprijini persoanele din cele 2 ZUM-uri s  î i dezvolte capacitatea de a ac iona, 
prin favorizarea particip rii active a tuturor membrilor, identificarea persoanelor resurs  din 
comunitate, oferirea de sprijin motiva ional i tehnic pentru ac iuni comunitare;  

 Facilitatorul va lucra în permanen  cu personalul GAL pentru a constitui/ adapta/organiza/ 
dezvolta GAL; 



 
 
 
 

 

 

 Facilitatorul va desf ura munc  de teren în teritoriul SDL, în strâns  leg tur  cu personalul 
responsabil al autorit ilor publice locale, cadrele didactice din colile frecventate de copiii din 
ZUM, speciali ti/furnizori de servicii în comunitate (de ex. expertul roma, asistentul medical 
comunitar, mediatorul colar, reprezentantul Agen iei Locale de Ocupare a For ei de Munc  
etc.) i/sau întreprinderi sociale de inser ie; 

 Organizeaza evenimente la care participa grupul int  din zona vizat  de SDL; 
 Tine evidenta grupului tinta cuprins in activitatile si proiectele finantate din GAL, in vederea 

atingerii indicatorilor prevazuti in SDL; 
 Intocmeste documentatia de grup tinta in vederea participarii la cursuri de formare profesionala 

organizate de GAL; 
 Completeaza formularele de grup tinta insotite de documente suport pentru grupul tinta; 
 Tine evidenta clara a masurilor de care beneficiaza fiecare membru al grupului tinta, in vederea 

atingerii indicatorilor propusi in  SDL; 
 Facilitatorul comunitar va prezenta la fiecare edin  a C.D. al GAL, un raport al activit ilor, 

problemelor, ideilor i opiniilor din comunitatea marginalizat , precum si stadiul de realizare a 
indicatorilor care vizeaza grupul tinta din SDL; 

 De implica in mod direct in organizarea intalnirilor derulate in teritoriu;  
 Este responsabil de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces;  
 Respecta si aplica actele normative in vigoare privind legislatia muncii, sanatatii si securitatii in 

munca; 
 Scaneaza documentele ce tin de activitatea lui pentru a furniza livrabile la cererea de 

rambursare; organizeaza documentatia scanata in foldere (pe activitati, subactivitati); 
 Intocmeste lunar rapoarte de activitate  sustinute de livrabile; 
 Organizeaza documentatia de care raspunde in dosare, bibliorafturi, in vederea arhivarii; 
 În func ie de activitatea curentã a GAL, salariatul va îndeplini orice alte sarcini dispuse de c tre 

conducere, corespunz tor competen elor sale profesionale. 
 

Competen e tehnice (demonstrabile prin documente suport): 
- studii i/sau min. 3 ani experien  în domeniul asisten ei sociale i lucrului cu persoane defavorizate 
- min. 1 an de experien  de facilitare comunitar  în comunit i cu popula ie preponderent roma. Se 
va acorda punctaj suplimentar pentru experien  de lucru în cele 2 ZUM vizate de SDL Turnu 21 
- bun  cunoa tere a situa iei grupurilor defavorizate din Turnu Magurele 
- experien  de min. 3 ani într-unul din domeniile vizate de SDL: ocupare; infrastructur ; educa ie; 
servicii socio-medicale; locuire; spa ii publice urbane; mobilitate urban ; comunitate i imagine 
public  
- bun  cunoa tere a ora ului Turnu M gurele  
- nivel de studii: superioare 
 
2) Expert monitorizare i control, norm  integral  de lucru (8h/zi) 
Responsabilit ile postului: 

 Întocme te impreuna cu expertul evaluator, Regulamentul (procedura) de evaluare i selec ie a 
proiectelor i supravegheazã aplicarea prevederilor acestuia; 

 Propune modificãri ale Regulamentului (procedurii) de evaluare i selec ie a proiectelor; 



 
 
 
 

 

 

 Întocme te Ghiduri ale solicitantului i Fi e de evaluare pentru mãsuri din cadrul SDL; 
 Contribuie la lansarea apelurilor de selec ie proiecte; 
 Efectueazã verificarea proiectelor depuse la GAL din punct de vedere al conformit ii, 

eligibilit ii i a criteriilor de selec ie; 
 Efectueazã vizite în teren la proiectele depuse la GAL; 
 Elaboreaza proceduri de monitorizare a activitatii beneficiarilor de finantare din GAL; 
 Monitorizeaza toti beneficiarii de proiecte finantate din GAL; 
 Intocmeste procedura de monitorizare a activitatii GAL; 
 Monitorizeaza activitatea GAL; 
 Particip  la elaborarea indicatorilor de monitorizare ai m surilor din SDL; 
 Urmareste riguros atigerea indicatorilor stabiliti prin SDL; 
 Întocme te impreuna cu managerul de proiect dosarele de modificare a SDL; 
 Monitorizeaz  implementarea SDL; 
 Concepe un sistem informatic de colectare, înregistrare, stocare i p strare a informa iilor 

statistice referitoare la implementarea m surilor SDL; 
 Asigur  analiza datelor statistice de monitorizare în vederea întocmirii rapoartelor semestriale si 

anuale de progres i inform rii membrilor Consiliului Director; 
 Asigur  întocmirea de rapoarte de monitorizare i analize necesare pentru urm rirea stadiului 

implement rii i a progresului SDL; 
 Verificã realizarea investi iilor i a cheltuielilor declarate, atât sub aspect material (control fizic), 

cât i sub aspect documentar (control administrativ) pentru proiectele selectate de GAL; 
 Centralizeazã lunar evolu ia activit ilor la punctele de implementare a proiectelor pe teritoriul 

GAL i urm re te evolu ia contractelor încheiate din punct de vedere al desfã urãrii lucrãrilor; 
 Intocmeste lunar rapoarte de activitate si livrabile in vederea sustinerii acestor rapoarte; 

scaneaza documentele legate de activitatea proprie; 
 În func ie de activitatea curentã a GAL, salariatul va îndeplini orice alte sarcini dispuse de c tre 

conducere, corespunz tor competen elor sale profesionale. 
 

Competen e tehnice (demonstrabile prin documente suport): 
- min. 1 an de experien  de monitorizare de politici / strategii / proiecte / ac iuni la nivel local, 
regional sau na ional (elaborare i / sau implementare de instrumente de monitorizare) 
- experien  de min. 3 ani într-unul din domeniile vizate de SDL: ocupare; infrastructur ; educa ie; 
servicii socio-medicale; locuire; spa ii publice urbane; mobilitate urban ; comunitate i imagine 
public  
- experien  de min. 6 luni în proiecte europene 
- bun  cunoa tere a ora ului Turnu M gurele  
- nivel de studii: superioare 

 
 
3) Expert evaluare, norm  par ial  de lucru (4h/zi) 
Responsabilit ile postului: 

 Întocme te Regulamentul (procedura) de evaluare i selec ie a proiectelor i supravegheazã 
aplicarea prevederilor acestuia; 

 Propune modificãri ale Regulamentului (procedurii) de evaluare i selec ie a proiectelor; 



 
 
 
 

 

 

 Întocme te Ghiduri ale solicitantului i Fi e de evaluare pentru mãsuri din cadrul SDL; 
 Contribuie la lansarea apelurilor de selec ie proiecte; 
 Sprijinã solicitan ii de proiecte în redactarea fi elor de proiecte; 
 Efectueazã verificarea proiectelor depuse la GAL din punct de vedere al conformit ii, 

eligibilit ii i a criteriilor de selec ie; 
 Efectueazã vizite în teren la proiectele depuse la GAL; 
 Verificã dosarele de cerere de platã ale beneficiarilor depuse la GAL din punct de vedere al 

conformitã ii, dacã este cazul; 
 Întocmirea solicit rilor de informa ii suplimentare pentru proiectele depuse la GAL; 
 Întocmirea i transmiterea notific rilor cãtre solicitan ii proiectelor depuse la GAL asupra 

rezultatelor procesului de evaluare i de selec ie; 
 Particip  la elaborarea indicatorilor de monitorizare ai m surilor din SDL; 
 Întocme te impreuna cu managerul de proiect dosarele de modificare a SDL; 
 Concepe un sistem informatic de colectare, înregistrare, stocare i p strare a informa iilor 

statistice referitoare la implementarea m surilor SDL; 
 Întocme te lunar rapoarte de activitate si livrabile in vederea sustinerii acestor rapoarte; 

scaneaza documentele legate de activitatea poroprie; 
 În func ie de activitatea curentã a GAL, salariatul va îndeplini orice alte sarcini dispuse de c tre 

conducere, corespunz tor competen elor sale profesionale 
 

Competen e tehnice (demonstrabile prin documente suport): 
- min. 1 an de experien  în evaluarea de politici / strategii / proiecte / ac iuni la nivel local, regional 
sau na ional 
- capacitate de coordonare Comisii de evaluare i de solu ionare a contesta iilor, prin participarea la 
min. o astfel de comisie în trecut 
- experien  de min. 3 ani într-unul din domeniile vizate de SDL: ocupare; infrastructur ; educa ie; 
servicii socio-medicale; locuire; spa ii publice urbane; mobilitate urban ; comunitate i imagine 
public  
- experien  de min. 6 luni în proiecte europene 
- bun  cunoa tere a ora ului Turnu M gurele  
 - nivel de studii: superioare 

 
4) Expert comunicare, norm  par ial  de lucru (4h/zi) 
Responsabilit ile postului: 

 R spunde de derularea ac iunilor de promovare a proiectului, organizare de evenimente pe 
durata proiectului; 

 Identifica modalitati si medii potrivite de promovare a proiectului (ziare si/sau reviste locale, 
posturi locale de radio si/sau televiziune); 

 Particip  la toate seminariile, adun rile publice i întâlnirile realizate în cadrul proiectului, atât de 
beneficiar, cât i de parteneri sau subcontractan i i promoveaz  concluziile acestora; 

 Colaboreaz  cu posibili furnizori de serviciilor de informare si organizare evenimente, în 
vederea asigur rii implement rii cu succes a activit ilor proiectului; 

 Întocme te rapoarte aferente activit ilor de comunicare, informare i publicitate; 



 
 
 
 

 

 

 Este responsabil cu dezvoltarea site-ului GAL i postarea constant  de articole; 
 Crearea i men inerea unei bune rela ii cu beneficiarii de finantare din GAL, mass-media i alte 

ter e p i; 
 Asigur  comunicarea cu beneficiarii GAL, promovarea proiectului in plan local si national; 
 Asigur  gestiunea rela iei cu alter GAL-uri din mediul urban i rural i organizarea de 

evenimente comune; 
 Modereaz  pagina Facebook a GAL Turnu 21 (www.facebook.com/turnu21); 
 Este responsabil pentru redactarea, printarea i diseminarea revistei trimestriale GAL Turnu 21 

care documenteaz  proiectele finan ate de GAL; 
 Este responsabil de elaborarea i emiterea declaratiilor si a comunicatelor de pres , articole 

pentru website, newsletter, afi e, pliante, bannere, etc. prin consultare cu echipa de proiect; 
 Este responsabil de stabilirea necesarului de materiale pentru fiecare eveniment din proiect; 
 Monitorizeaz  bugetul alocat pentru activit ile de promovare din proiect; 
 Raspunde de urm rirea i aplicarea normelor de comunicare impuse de finan ator în cadrul 

proiectului; 
 Efectueazã vizite în teren la proiectele finantate GAL; 
 Controleaza aspectele legate de promovarea si vizibilitatea beneficiarilor  de finantare din GAL; 
 Intocmeste lunar rapoarte de activitate si livrabile in vederea sustinerii acestor rapoarte; 

scaneaza documentele legate de activitatea poroprie. 
 

Competen e tehnice (demonstrabile prin documente suport): 
- min. 6 luni de experien  în activit i de comunicare - redactare de articole, publica ii 
- implicare în organizarea a cel pu in unui eveniment public (dezbatere, conferin , seminar etc.) 
- experien  de min. 6 luni în aspecte administrative 
- bun  capacitate de rela ionare cu publicul 
- bun  cunoa tere a re elelor sociale 
- bun  cunoa tere a ora ului Turnu M gurele  
- nivel de studii: superioare 
 
 
5) Responsabil financiar, norm  par ial  de lucru (2h/zi) 
Responsabilit ile postului: 

 Planifica si gestioneaza bugetele pe activitati 
 Realizeaza managementul contabilitatii primare 
 Organizeaza si coordoneaza raportarea financiara a proiectului de finan are al GAL Turnu 21 
 Asigura monitorizarea interna a tuturor operatiunilor financiare 
 Coordoneaza activitatea de trezorerie si planifica activitatile necesare pentru a asigura un flux 

optim al lichiditatilor, in vederea desfasurarii eficiente a activitatilor proiectului. 
 Verifica tranzactiile economice in contabilitatea primara si financiara conform standardelor 

contabile romanesti si standardelor de raportare financiara ale proiectului. 
 Planifica si gestioneaza cash-flow proiectului 
 Are responsabilitate directa pentru respectarea si aplicarea cerintelor legislatiei privind 

contabilitatea si fiscalitatea 



 
 
 
 

 

 

 Calculeaza si asigura plata salariilor si facturilor catre furnizori 
 Efectueaza operatiuni in REVISAL 
 Asigura lunar varasaminte la bugetele de stat, asigurari sociale, sanatate, somaj 
 Receptioneaza impreuna cu comisia bunurile achizitionate  
 Coordoneaza activitatea de gestiune, stabileste responsabilitati pentru pastrarea bunurilor in 

magazie, fise de magazie, bonuri de consum 
 Intocmeste si urmareste evidenta clara a a cheltuililor pe linii de buget 
 Avizeaza si verifica conformitatea cheltuielilor beneficiarilor de finantare din GAL conform 

cererilor de finantare depuse de acestea si aprobate la finantare de catre  AM 
 Verifica si da aviz preliminar, cereri de plata si cereri de rambursare  ale beneficiarilor de 

finantari din GAL in vederea depunerii  la AM (doar aspecte financiar contabile). 
 
Competen e tehnice (demonstrabile prin documente suport): 
- studii de specialitate în domeniul economic 
- experien  de min. 2 ani în domeniul salariz rii (încheierea de contracte de munc , realizarea de 
tate de plat , gestiunea rela iei cu ITM …) 

- min. 3 ani de experien  în gestiunea financiar  a proiectelor europene. 
 

 
Abilit i soft necesare tuturor posturilor scoase la concurs: 
- empatie i motiva ie de a lucra cu persoane din grupuri vulnerabile 
- deschidere de spirit 
- capacitate de ascultare 
- spirit de echip  
- disponibilitate de a se implica ca i voluntar/  în diversele ac iuni de dezvoltare comunitar  ale GAL 
Turnu 21 (ex.: dezvoltarea unui grup de voluntari seniori, realizarea unei h i turistice a ora ului etc.) 
 

Detalii suplimentare 
1) Angajarea se va face pe o perioad  determinat  în func ie de aprobarea proiectului de 
func ionare al GAL de c tre Ministerul Fondurilor Europene, pân  în octombrie 2023, cu 3 luni de 
prob .  
 
2) Candida ii interesa i vor depune CV-ul în format european înso it de documente suport i de o 
scrisoare de motiva ie pe email, în aten ia: 

 - Ana-Maria P du , pre edinte GAL Turnu 21: anamaria.paladus(at)gmail.com 
- Angela Dobre, manager GAL Turnu 21: angela_dobre@hotmail.com 

CV-ul va include pe prima pagin  postul pentru care se candideaz . 
Termenul limit  pentru primirea candidaturilor este joi, 29.03.2018. 
 
3) Membrii GAL Turnu 21 î i pot depune candidatura pentru aceste posturi, cu respectarea 
prevederilor conflictelor de interese, a a cum sunt acestea descrise în Ghidurile ce 
reglementeaz  func ionarea GAL-urilor urbane. 
 
4) Activitatea GAL Turnu 21 se va desf ura la sediul GAL din cadrul Prim riei Turnu M gurele, 
etajul 3, camera 10. Programul zilnic orientativ de lucru va începe de la ora 09.00. 
 



 
 
 
 

 

 

5) Selec ia se va baza pe urm toarele criterii: 
a) îndeplinirea competen elor tehnice solicitate pentru fiecare post, a a cum reies din CV i din 
documentele suport. Dac  va fi cazul, se vor solicita documente suplimentare pentru justificarea 
experien ei. Acest criteriu este eliminator; 
b) calitatea motiva iei candidaturii, a a cum reiese din scrisoarea de motiva ie; 
c) atunci când va fi cazul (de exemplu, în situa ia existen ei mai multor candidaturi pentru acela i post 
de o calitate similar ), se vor organiza interviuri de recrutare. 
 
6) Selec ia angaja ilor GAL Turnu 21 se realizeaz  urm rind principiile egalit ii de anse i al 
nediscrimin rii. Astfel, selec ia se va realiza pe baza unor criterii obiective ce nu vor ine cont de 
gen, de orientare sexual , politic , religioas , de statutul socio-economic, de starea de s tate i 
situa ii de dizabilitate i în general de orice alt factor subiectiv. 
 
7) Selec ia angaja ilor GAL Turnu 21 se va face printr-un Comitet de selec ie format din 3 membri 
GAL, din care pre edintele GAL i managerul GAL. A treia persoan  va fi selectat  în mod 
transparent, în urma unui anun  lansat pe email c tre membri, dup  primirea candidaturilor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                            
                            
                        
 
 
 


