
 
 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ALBA IULIA INCLUZIVĂ 
ALBA IULIA, str. Tudor Vladimirescu, nr.39, jud. Alba, email: galalbaiulia@gmail.com, 

www.galalbaiulia.ro  

 

 

Nr. 29/11.02.2021 

 
A N U N Ţ 

 

Văzând prevederile Procedurii interne de selectare, angajare și salarizare a personalului , în 
cadrul Grupului de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă (GAL Alba Iulia Incluzivă) , se vor selecta 
următoarele posturi: 
                                                

➢ 1 post de Referent evidenta persoanelor comunitate SDL-ZUM , pe perioadă 
determinată până în 31 decembrie 2021, cu un program de lucru de 4 ore/zi. 

 
 
           Condiţii specifice de selectare  

• Studii  gimnaziale- ISCED 2 

• Experiență de lucru în comunitățile defavorizate  

• Experiență în cadrul echipelor disciplinare de elaborare a Strategiilor de Dezvoltare Comunitară 

• Experiență în acțiuni de animare și inventarierea persoanelor din comunități 
marginalizate/defavorizate 

• Cunoștințe de :Word, Excel, Access, Power Point, Internet (daca este cazul); 

• Cunoștințe de minim o limba de circulație internațională nivel intermediar( daca este cazul); 

 

 

Condiţii de desfăşurare a selecţiei: 
 

Procedura de selectare a candidaţilor se va face pe baza dosarelor depuse,  în data de 24.02.2021,  ora 

16,00, la sediul Grupului de Acţiune Locală Alba Iulia Incluzivă (GAL Alba Iulia Incluzivă), strada Tudor 

Vladimirescu, nr.39, Alba Iulia, judeţul Alba. 

 

Dosarele de selecție în vederea angajării se pot depune până la data de 24.02.2021 inclusiv, între orele 

10.00-12.00 la sediul asociației , str. Tudor Vladimirescu, nr.39, Alba Iulia , în atenția  secretarului comisiei 

de concurs, D-nul Bianca Popescu.  
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Dosarul de selecție  în vederea angajării trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente: 

 
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei organizatoare; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului 

solicitate prin anunț ( daca este cazul); 

d) carnetul de muncă/contracte de muncă în copie sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea 

în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie. Vechimea în muncă necesară în specialitatea 

studiilor se dovedeşte cu „raport per salariat” şi raport „contract per salariat”, din programul REVISAL; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior organizării selecției de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare 

abilitate; 

g) curriculum vitae format Europass semnat și datat pe fiecare pagină; 

h) scrisoare de intenție.  

În cazul constatării lipsei unui document din cele enumerate, candidatul este respins, iar procedura se va 

relua. 

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs Dna Bianca 

Popescu 

Raportul de selecție a candidatului se va întocmi în baza criteriilor de evaluare stabilite aferente postului 

fiind desemnat candidatul, ale cărui competențe răspund în mod optim cerinţelor aferente poziției 

respective, sens în care se va analiza CV-ul și Scrisoarea de intenție depusă la dosar. 

Raportul de selecție a candidatului se va afișa, în ziua lucrătoare următoare datei stabilite pentru 
evaluarea dosarelor (a doua zi), la sediul Asociației, pentru a se comunica candidaților rezultatele obținute. 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Grupului de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă (GAL 
Alba Iulia Incluzivă), secretarul comisiei concurs, Dna Bianca Popescu. 

 
 
 
 

Vice-președinte  Grup de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă, 
Lucian OPREAN 
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