ASOCIATIA – GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII

Asociaţia Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării, cu sediul în municipiul Tulcea,
strada ing Dumitru Ivanov, nr. 6, bloc Iberom, Et. 2, judeţul Tulcea, în vederea implementării
Strategiei intitulată „Plan de Dezvoltare locala integrata a zonei pescaresti”, finanțata prin Prioritatea
Uniunii 4 a Programului Operaţional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020,

Organizează:

Concurs de dosare, pentru ocuparea următoarelor posturi:

– MANAGER DE PROIECT -1 POST;
perioada determinata de 36 luni;
norma de munca de 8 ore pe zi.
– DIRECTOR ECONOMIC – 1 POST;
perioada determinata de 36 luni;
norma de munca de 8 ore pe zi.

Condiţii de participare pentru postul de manager de proiect

Specificatiile postului:
Nivel de studii: superioare
Specializare:
Experienta: minim 7 ani in studii superioare
minim 3 ani pe fonduri europene
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Cerinte pentru ocuparea postului:

1. abilităţi organizatorice, de conducere şi planificare;
2. deţinerea de studii superioare finalizate;
3. abilităţi de comunicare orală şi scrisă;
4. abilităţi de negociere şi contractare;
5. integritate profesională (atitudine profesională imparţială, profil etic);
6. receptivitate crescută la solicitările profesionale;
7. interesul permanent pentru noutățile legislative;
8. capacitatea de adaptare și implementare;
9. autoperfectionare si valorificare a experientei dobandite;
10. capacitate de analiza și sinteza și de gasirea a unor solutii;
11. capacitate de consiliere și/sau îndrumare a structurii de mangement;
12. spirit de echipă și capacitate de a lucra independent;
13. abilităţi în utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente informatice;
14. disciplina profesională;
15. eficienţă profesională;
16. fără antecedente penale.

Constituie un avantaj:
1. capacitate tehnică, calificare pentru ȋndeplinirea sarcinilor, instruiri adecvate;
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2. experienţă anterioară cu proceduri similare, managementul fondurilor nerambursabile, in special in
cadrul POP;
3. cunoaşterea limbii engleze la nivel mediu/avansat (citit, scris, vorbit).

Condiţii de participare pentru postul de director economic

Specificatiile postului
Nivel de studii: superioare
Specializare:
Experienta: minim 10 ani in studii superioare

Cerinte pentru ocuparea postului:

1. abilităţi de comunicare orală şi scrisă;
2. raţionament logic şi analogic;
3. abilităţi organizatorice;
4. deţinerea de studii superioare;
5. eficiență profesională;
6. capacitate de rezolvare rapidă a problemelor;
7. uşurinţă în abordarea sarcinilor de rutină;
8. atenţie la detaliu şi atenţie distributivă;
9. acurateţe în respectarea instrucţiunilor;
10. autoperfectionare si valorificare a experientei dobandite;
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11. abilităţi în utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente informatice;
12. disciplina profesională;
13. fără antecedente penale.

Constituie un avantaj:
1.studii postuniversitare in management financiar sau economie;
2.cunoaşterea unei limbi de circulatie internationala la nivel mediu (citit, scris, vorbit).
CONŢINUTUL DOSARULUI DE APLICAŢIE:
Cerere de înscriere la concurs, cu specificarea clară a postului pentru care aplică;
Carte de muncă, adeverinţă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă;
Curriculum Vitae – semnat şi datat în original;
Copie după actul de identitate;
Certificat de cazier judiciar;
Copie după diplome de absolvire a studiilor, specifice cerinţelor pentru ocuparea postului la care se
aplică;
Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
Copii după alte diplome/certificate, care atestă efectuarea de instruiri, calificări, dobândire de
cunoştinţe specializări specifice cerinţelor pentru ocuparea postului la care se aplică.
Recomandări angajatori și beneficiari – semnate;
Bibliografia relevanta pentru etapa probei scrise se gaseste pe site-ul www.madr.ro, sectiunea
Fondului European pentru Pescuit si www.ampeste.ro

Depunerea dosarului de candidatură se va face la sediul Asociației Grup Local pentru pescărie
Durabilă în Delta Dunării – strada ing. Dumitru Ivanov nr. 6, bloc Iberom, et.2, judeţul Tulcea.
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Termenul limita de depunere al dosarelor este: 16 iunie 2017 ora 10 00

Selecţia dosarelor va fi realizată de către membrii Comisiei de evaluare și selecție, în data de
16.06.2017. Lista cu candidații selectați in urma selectiei dosarelor va fi afisata la sediul asociatiei pe
data de 16.06.2017, ora 12:00, candidatii selectati urmand a se prezenta pentru susținerea unei probe
scrise in data de 19.06.2017, ora 10:00 la sediul asociatiei.

Lista cu rezultatele obtinute in urma sustinerii probei scrise va fi afisata la sediul aso-ciatiei in data de
21.06.2017, ora 12:00. Candidatii care vor fi admisi in urma sustinerii probei scrise vor sustine un
interviu in data de 23.06.2017, ora 12:00, la sediul Asociației Grup Local pentru pescărie Durabilă în
Delta Dunării – strada ing. Dumitru Ivanov nr. 6, bloc Iberom, et.2, judeţul Tulcea.

Comunicarea rezultatelor finale se face in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data sustinerii
ultimei probe.

Contestatiile se depun in termen de cel mult 48 de ore de la data afișarii rezultatului probei scrise ori a
interviului, la sediul FLAG.
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