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I. Denumirea Proiectului - Cetatenie activa si interactiva la Vladesti , Cod SIPOCA 1009/Cod 

MYSMIS 151541,  cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate 

Administrativa 2014 -2020, este implementat de catre ASOCIATIA INEDITRAVEL. 

 

Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacităţii ASOCIATIEI INEDITRAVEL de a se implica în 

formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local în comuna Vlădeşti, prin acţiuni de consolidare a capacităţii 

interne, prin îmbunătăţirea capacităţii de a-şi extinde aria de intervenţie şi de a multiplica activităţile cu impact 
pozitiv, precum şi prin initiative care îşi propun creşterea implicării cetăţenilor în comunitate şi în procesul de 

luare a deciziilor la nivel local. 

 

II. Numarul si tipul posturilor pentru care se organizeaza procedura de recrutare si selectie – 

In cadrul proiectului “ Cetatenie activa si interactiva la Vladesti” se vor recruta un numar de 3 

posturi, 1 de management coordonare si 2 de executie. 

 
III. Denumirea posturilor si experienta solicitata: 

 FUNCTIE IN 

CADRUL 

PROIECTULUI 

COD COR EXPERI

ENTA 

SOLICI

TATA 

STUDII 

SOLICITATE 

COMPETENŢE 

SOLICITATE 

1 Manager de 
proiect 

242101 manager proiect 

 

1 an Studii superioare Abilitati de relationare si comunicare scrisa 

si verbala; 

Gandire strategica,spirit de echipa, atitudini 

pozitive si de sprijin; 

Capacitate de planificare si organizare 

2 Expert grup 
tinta 

333906 asistent relatii 

publice si comunicare  

 

1 an Studii medii Abilitati de relationare si comunicare scrisa 

si verbala; 

Gandire strategica,spirit de echipa, atitudini 

pozitive si de sprijin; 

Capacitate de planificare si organizare 

3 Expert 
activism civic 

333906 asistent relatii 

publice si comunicare  

1 an Studii medii Abilitati de relationare si comunicare scrisa 

si verbala; 

Gandire strategica,spirit de echipa, atitudini 

pozitive si de sprijin; 

Capacitate de planificare si organizare 

 

I. Criterii de evaluare si probe pentru selectie: 

Prima etapă a procesului de evaluare și selecție constă în verificarea dosarelor depuse de candidați: 

- Verificarea eligibilității: pentru a fi admis în etapa ulterioară, dosarul trebuie să conțină toate 

documentele solicitate și să îndeplinească condițiile obligatorii din prezentul anunț. 

 
Grila de verificare a eligibilitatii dosarelor: 

 Criteriu Da N

u 

1 CV în format Europass care sa contina ID ul de proiect si functia 

pentru care opteaza expertul 

  

2 Act de identitate   

3 Acte care sa demonstreze studiile conform cerintelor din cererea 

de finantare 
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4 Adeverințe/diplome/ certificate care atestă efectuarea unor 

specializări relevante pentru functia pentru care a optat 

  

5 Documente justificative care atestă vechimea în muncă   

 

 

- Candidatul se consideră admis numai în cazul în care la toate criteriile de ELIGIBILITATE a fost bifată 

rubrica "DA" 

 

-  Analiza CV-urilor și a celorlalte documente depuse se va realiza de catre Presedintele Asociatiei 

 
- Urmare a procesului de selectie, vor fi contactate persoanele care au depus integral documentatia solicitata 

si vor participa la un interviu desfasurat on-line in care li se vor prezenta sarcinile atribuite in cadrul 

proiectului, conditiile de angajare , drepturile si  obligatiile. 

- A doua etapa : Interviul va consta in evaluarea abilitățile de comunicare, capacitatea de analiză și sinteză, 

abilitățile impuse prin fișa postului, motivația candidatului, comportamentul în situațiile de criză. 

 

Grila de evaluare și selecție pentru toate posturile – interviu: 

Criteriu Punctaj acordat 

Abilitățile de comunicare Maxim 20 

Capacitatea de analiză și sinteză Maxim 20 

Abilități impuse de funcție Maxim 20 

Motivația candidatului Maxim 20 

Comportamentul în situațiile de criză Maxim 20 

Total 100 puncte 

 

 

ATRIBUTII POSTURI CONFORM CERERII DE FINANTARE 

 

1. Atribuții Manager de proiect 

- Asigura implementarea cu succes a proiectului in conformitate cu obiectivele propuse, planul de activitati 

si indicatorii stabiliti prin proiect 

- Asigura coordonarea echipei de implementare si respectarea planului de activitati conform obiectivelor si 

calendarului stabilit 

- Administreaza bugetul proiectului in conformitate cu procedurile interne aplicabile si cu conditiile 

finantatorului. 

- Monitorizeaza indeplinirea responsabilitatilor asumate de membrii echipei de implementare 

- Asigura comunicarea cu AMPOCA prin respectarea obligatiilor contractuale asumate 

- Este responsabil de corectitudinea si legalitatea intocmirii documentatiei in cadrul proiectului  

- Organizeaza intalniri de evaluare si monitorizare a proiectului  

- Participa la intâlnirile de lucru ale echipei de implementare 

 

2. Atributii Expert activism civic 

- Planifica si organizeaza desfasurarea intalnirilor cetatenesti  

- Colaboreaza cu partenerii si expertii din cadrul proiectului pentru buna organizare si desfasurare a 

intâlnirilor cetatenesti si a altor activitati de relationate cu aceastia; 

- Planifica și stabileste tematica discutiilor in functie de tipologia participantilor  

- Mediaza discutiile intre participant si consemneaza propunerile acestora referitoare la temele de interes 

- Intocmeste rapoarte de activitate, fise de pontaj, dosare livrabile, pentru activitatile prestate, daca este 
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