
 
 

Data  04.04.2017 
 
 

Anunț de angajare 
 
Grupul de Acțiune Locală “Asociația Transilvană Brașov Nord” organizează concurs de ocupare a 
postului de SECRETAR(Ă) – cu jumătate de normă (4 ore), pe perioadă determinată (până la 
31.12.2019) pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală.  
 
Descrierea atribuțiilor: 
- primirea, înregistrarea şi repartizarea corespondenţei în interiorul organizaţiei; 
- ridicarea şi expedierea corespondenţei;  
- înregistrarea hotărârilor şi deciziilor luate de conducere; 
- primirea şi înregistrarea proiectelor depuse de potenţialii beneficiari; 
- primirea și înregistrarea cererilor de plată depuse de beneficiari; 
- transmiterea notificărilor de aprobare/respingere a proiectelor depuse; 
- primirea şi înregistrarea contestaţiilor; 
- păstrarea ștampilelor asociaţiei; 
- păstrarea şi operarea în registrul cu evidenţa delegatiilor din cadrul organizaţiei; 
- primirea persoanelor care doresc să ia legatura cu conducerea, asigurarea de protocol; 
- asigurarea legăturilor telefonice în interiorul şi exteriorul organizaţiei;  
- primirea şi transmiterea notelor telefonice; 
- participare la şedinţele compartimentului;  
- participare la sesiuni de instruire a echipei GAL; 
- tehnoredactarea de documente; 
- participarea la întâlnirile/evenimentele organizate de GAL;  
- asigurarea suportului la organizarea ședințelor Comitetului de Selecție/Comisiei de 

Contestații; 
- asigurarea sprijinului pentru animator și experții tehnici în activitățile curente; 
- păstrarea confidențialității informațiilor și a documentelor; 
- îndeplinirea oricăror altor sarcini trasate de conducere, necesare pentru derularea în bune 

condiţii a activităţii. 
 
Cerințe minime obligatorii: 

- minim studii medii; 
- abilități de comunicare și relaționare; 
- o foarte bună cunoaștere a limbii române;  
- cunoștințe PC - word, excel, internet;  
- cunoștințe generale legate de Programul Național de Dezvoltare Rurală;  
- cunoașterea activității și a teritoriului GAL ATBN; 



 
- deținere permis de conducere, categoria B.  

 
Activitatea se va desfășura la sediul asociației, din strada Republicii nr. 124, oraș Rupea (incinta 
Casei de Cultură). 

 
Procedura de recrutare 

 
Etapa 1: Pentru depunerea candidaturii, fiecare candidat va transmite următoarele 
documente: 
 

- CV Europass, semnat pe fiecare pagină;  

- Acte de studii (diplome, certificate - copii conforme cu originalul); 
- Recomandări; 
- Act de identitate/CI, în copie; 
- Certificat de căsătorie, dacă este cazul. 

 
Persoanele interesate sunt rugate să depună documentele solicitate (scanate) până la data de 
23 aprilie 2017, la adresa de e-mail: contact@galatbn.ro, precizând în subiectul mesajului 
“Angajare secretar”. 
 
Dosarele incomplete/neconforme nu vor fi luate în considerare! 
Vor fi contactate doar persoanele care sunt selectate pentru etapa următoare. 
 
Etapa 2: Interviul de angajare 
 
Interviul va fi realizat de Managerul și de Președintele GAL. 
Interviurile vor avea loc în data de 25 aprilie, începând cu ora 10, la sediul GAL Asociația 
Transilvană Brașov Nord din strada Republicii nr. 124, oraș Rupea (incinta Casei de Cultură). 
 
Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0784/298.863 – Magda Dinu sau 
0784/298.865 – Daniel Postu. 
 
Tematica pentru proba interviului: 

- Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Asociația Transilvană Brașov Nord, disponibilă pe 
site-ul www.galatbn.ro;  

- PNDR 2014 – 2020, cu accent pe Măsura 19 – LEADER; 
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