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ANUNȚ 

 

Asociația Grup de Acțiune Locală municipiul Vulcan (GAL Vulcan) angajează, pe perioada 

determinata cu program de lucru flexibil, 1 expert evaluator pentru evaluarea de fișe și 

propuneri de proiecte depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, axa 

prioritară 9 și în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 5. 

GAL Vulcan are în implementare proiectul “GAL municipiul Vulcan-implementare strategie locala”, 

începând cu data de 11 septembrie 2018. Durata de implementare este de 36 luni.  Obiectivul general 

al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în 

zonele urbane marginalizate total sau parțial pe teritoriul municipiului Vulcan prin implementarea de 

măsuri integrate care vizează: îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea 

mediului de viață (infrastructură, acces la servicii, locuire) și prin creșterea economică în teritoriul 

SDL 

GAL Vulcan are responsabilități privind evaluarea/selecția fișelor de proiecte depuse de aplicanți în 

cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1 și în 

cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 9.vi. 

Detalii despre Strategia de Dezvoltare a municipiului Vulcan, intervențiile finanțate prin proiectul 

menționat anterior, procedura de selecție, ghiduri specifice se regăsesc la adresa http://gal-vulcan.ro 

Expertul evaluator va desfășura activitate pentru evaluarea de proiecte prin care se solicită finanțare 

din POR și POCU, pe următoarele obiective specifice:  

Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate  din mediul 

urban; Prioritate de investiții 9.1 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii; 

Obiectiv Specific 9.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, 

prin măsuri integrate 

Axa prioritară 5:  Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: 

„Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare ” 

(Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, lit b); Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de 

dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, 

alin 1, lit b).  

În cadrul POR se vor evalua proiecte ce vizează reabilitarea/crearea/modernizarea de infrastructuri 

educaționale (creșă, centru activități extrașcolare), infrastructuri rutiere și  

crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice (parcuri, locuri de joacă). 

În cadrul POCU se vor evalua proiecte ce vizează  domeniul ocupării forței de muncă (sprijin pentru 

accesul și/sau menținerea pe piața muncii, susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv 

a ocupării pe cont-propriu), domeniul dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-

sociale (sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul 

centrelor comunitare integrate) și domeniul combaterii discriminării și a segregării (campanii de 

informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării, acțiuni de implicare 

http://gal-vulcan.ro/
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activă și voluntariat a/al membrilor comunității pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă 

comunitatea, acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate). 

Cerințe specifice: 

 Expert evaluare:  

Educație solicitată: studii superioare tehnice finalizate cu diplomă de licență  

Experiență solicitată: Experiență în domeniul studiilor – minim 2 ani. Experiență în domeniul 

implementării proiectelor prezintă avantaj  

Competențe digitale: Cunoștințe de operare computer Microsoft Office (Word, Excell). 

Limbi străine solicitate: engleză 

Înțelegere Vorbire Scriere 

Audiție Scriere Conversație Pronunție 

A1-utilizator 

elementar nivel 1 

A1-utilizator 

elementar nivel 1 

A1-utilizator 

elementar nivel 1 

A1-utilizator 

elementar nivel 1 

A1-utilizator 

elementar nivel 1 

 

IMPORTANT! : Experiența anterioară în evaluarea de proiecte similare (finanțate prin 

Programul Operațional Regional,  Programul Operațional Capital Uman sau alte programe 

operaționale) reprezintă un avantaj și poate fi hotărâtoare în selectarea experților. De aceea se 

recomandă ca în scrisoarea de intenție care va însoți CV sa fie prezentate detalii verificabile 

privind aceasta experiență.  

 

CV - urile însoțite de o scrisoare de intenție  (în care vă recomandam să subliniați experiența 

considerată un avantaj) pot fi depuse de luni până vineri, în intervalul orar: 08.00 – 16.00,  în perioada 

09.03.2020 – 16.03.2020 la sediul GAL, B-dul Mihai. Viteazu, nr. 31, municipiul Vulcan, jud. 

Hunedoara sau pot fi transmise zilnic prin email la adresa: gal.vulcan@gmail.com cu solicitarea unei 

confirmări de primire. 

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254570340 / int. 250 sau 0723698780.  

 

CV - urile si scrisorile de intenție vor fi evaluate în data de 19.03.2020 și dacă sunt îndeplinite 

condițiile, candidații  vor fi contactați pentru o discuție privind această colaborare  (având drept scop 

pe de o parte confirmarea datelor înscrise în CV dar si descrierea mai detaliată a condițiilor - tehnice si 

financiare - de desfășurare a evaluării). 

 

 

 

MANAGER GAL 

RODICA MARIANA PETER 

 


