
ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT“LOTRU-OLT MIJLOCIU”                                 

Comuna Daesti,Sat Daesti,Judetul Valcea 

 

ANUNT 

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT “LOTRU-OLT MIJLOCIU”, cu sediul în sat Daesti, 

comuna Daesti, judetul Valcea, în vederea implementării STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA 

INTEGRATA PENTRU ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT “LOTRU-OLT MIJLOCIU”, finanțata 

prin Prioritatea Uniunii 4 a Programului Operaţional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020,Organizează 

Concurs de dosar in data de 10.08.2017 pentru ocuparea următoarelor posturi: 

– MANAGER DE PROIECT -1 POST perioada determinata /part time 

– AGENT DE DEZVOLTARE (Responsabil implementare strategie) – 1 POST perioada determinata  

– AGENT DE DEZVOLTARE (Responsabil animare) – 1 POST perioada determinata  

CONDITII DE PARTICIPARE PENTRU POSTUL DE MANAGER DE PROIECT 

Cerinte generale: 

- studii superioare economice /tehnice/juridice de lungă durată cu diploma de licență  

-experienţă profesională de peste 3 ani în conducerea  de echipă alte competente si certificari in domeniu  

Cerinte specifice si experienta: 

- absolvirea unui curs de manager de proiect; 

- alte competente si certificari in domeniu - absolvirea unui curs in dezvoltare locala inclusiv LEADER constituie 

avantaj 

- experienta in managementul si implementarea  proiectelor  cu finantare europeana 

- experienta in implementare proiecte finantate prin POP 2007-2013 sau POPAM 2013-2020 

- experienta in relatii cu autoritati publice sau private  

- cunoştiinţe bune de operare calculator (Office: Word Excel), Internet, E-mail. 

- carnet conducere (cat. B). 

CONDITII DE PARTICIPARE PENTRU POSTUL DE AGENT DE DEZVOLTARE (RESPONSABIL 

IMPLEMENTARE STRATEGIE) 

Cerinte generale: 

- studii superioare de lunga durata cu diploma de licență 

- experienţă profesională în management organizaţional, managementul proiectelor, de preferinţă în proiecte de 

dezvoltare rurală 

Cerinte specifice: 

- alte competente si certificari in domeniul dezvoltării rurale și al implementării proiectelor cu finanțare europeană 

- experienţă în relaţie cu autorităţi publice şi instituţii private  

- experiența anterioară într-o poziție similară constituie un avantaj 

- cunoştinţe de operare PC: Windows, Microsoft Office şi Internet; 

- bună cunoaştere a POPAM 2014-2020 

- cunoştiinţe bune de operare calculator (Office: Word Excel), Internet, E-mail. 

- carnet conducere (cat. B). 

CONDITII DE PARTICIPARE PENTRU POSTUL DE AGENT DE DEZVOLTARE (RESPONSABIL 

ANIMARE) 

Cerinte generale: 

- studii superioare de lunga durata cu diploma de licență 

- alte competente si certificari in domeniu; 

Cerinte specifice: 

- bună cunoaştere a POPAM 2014-2020 

- cunoştiinţe bune de operare calculator (Office: Word Excel), Internet, E-mail. 

- carnet conducere (cat. B). 

Dosarele vor fi depuse pina miercuri 09.08.2017,ora 12,00 la pct-ul de lucru din strada Ștrandului ,nr 8, 

Rm.Valcea. 

Informații suplimentare privind dosarul de înscriere, la nr de telefon 0728317694 .Persoana de contact Dobre Ion 

,Manager general. 


