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Nr. 202/29.12.2016 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ LIDER CLUJ 

anunță: 

 Organizare concurs de promovare pentru următoarelor posturi: 

Manager 19.4 

Condiții de participare: 

 Studii superioare; 

 Cursuri de specialitate management; 

 Operare PC: Word, Excel, PowerPoint, Access, MS  Project sau echivalent 

 Să cunoască la nivel mediu (citit, scris,conversat) una dintre limbile de lucru ale UE 

(engleză, franceză, germană). 

 cunoaşterea la nivel profesionist a legislaţiei în domeniul managementul fondurilor 

europene; 

 capacitatea de a coordona şi supraveghea activităţiile întregii echipe; 

 abilităţi de comunicare şi negociere; 

 capacitate de analiză şi sinteză; 

 capacitate de autoorganizare şi punctualitate; 

 stabilitate psihică, echilibru emoţional, constantă în atitudini; 

 rezistenţă la efort şi stres; 

 discernământ şi capacitatea de a rezolva problemele; 

 putere de decizie şi asumarea responsabilităţii; 

 memorie dezvoltată, judecată rapidă; 

 capacitate de deducţie logică;  

 Experienţa de lucru necesară (vechimea în specialitatea cerută de post) Minimum 5 ani 

experienţa într-o poziţie de coordonare în domeniu 

asistent manager 19.4 

Condiții de participare: 
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 Studii superioare : economice/sociologice/juridice/administrative 

 Operare PC: Word, Excel, PowerPoint; 

 Să cunoască la nivel mediu (citit, scris,conversat) una dintre limbile de lucru ale UE 

(engleză, franceză, germană); 

 cunoaşterea tehnicilor şi modalităţilor de promovare; 

 cunostinte de psihologie umana; 

 foarte bune abilităţi de negociere; 

 abilităţi de comunicare şi negociere; 

 capacitate de analiză şi sinteză; 

 memoria cifrelor; 

 capacitate de autoorganizare şi punctualitate; 

 stabilitate psihică, echilibru emoţional, constantă în atitudini; 

 rezistenţă la efort şi stres; 

 discernământ ţi capacitatea de a rezolva problemele; 

 putere de decizie ţi asumarea responsabilităţii; 

 memorie dezvoltată, judecată rapidă; 

 capacitate de deducţtie logică 

 Experienţa de lucru necesară (vechimea în specialitatea cerută de post) Minimum  1 an 

experienţă în câmpul muncii 

Condițiile de desfășurare a concursului: 

Proba scrisă: în data de 16.01.2017, ora 12:30 la sediul Asociației GAL Lider Cluj, situat în 

comuna Ciurila, str. Principală, nr. 5, județul Cluj; 
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MANUAL DE PROCEDURĂ PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURII 19 – SUB-

MĂSURA 19.4 ”SPRIJIN PENTRU CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ȘI ANIMARE” 
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Manual de procedura pentru Autorizare Plati M 01 – 07 Versiunea consolidata 36 
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MANUAL DE PROCEDURI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE 

PUBLICA PENTRU PROIECTELE FINANTATE PRIN PNDR versiunea consolidata 16 

REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 

REGULAMENTUL (UE) NR. 1305/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 

REGULAMENTUL (UE) NR. 1306/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 807/2014 AL COMISIEI din 11 martie 2014 

ORDONANTA Nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii 

Hotărârea  Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 

măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat 

 

LEGE Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice 

 

HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

 

 


