SCOALA GIMNAZIALA PODARI
Anunț angajare Manager Financiar
Nr.02/ 09.10.2017

In data de 09.10.2017, Școala Gimnaziala Podari scoate la concurs un număr de 1 (un) post manager financiar, 4
ore pe zi.
Anunt angajare Manager Financiar:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ PODARI in parteneriat cu PRIMĂRIA COMUNEI PODARI, ASOCIAŢIA
DOMINO, ASOCIAŢIA TREND, ASOCIAŢIA ADRA implementează proiectul „Acţiuni comunitare pentru
Combaterea Excluziunii Sociale –ACCES” , Cod MySMIS 2014: ID 101868, proiect cofinantat din Fondul
Social European prin Programul Operational Capital Uman 2017-2020 , Prioritatea de investiţii : 9(ii)Integrarea
socio-economică a comunităţilor marginalizate, Apel de proiecte nr. POCU/20/4/2, Denumire apel proiecte
:Dezvoltare locală integrată(DLI360 GRADE) în comunităţile marginalizate, publica urmatorul anunt in vederea
angajarii:
MANAGER FINANCIAR
Cod pozitie MF POCU/20/4/2/DLI/3600/ID101868/
CERINŢE OBLIGATORII PRIVIND OCUPAREA POSTULUI

a) Niveluri şi competenţe:
1.Studii superioare cu diplomă de licență în domeniul economic;
2.Master în managementul proiectelor europene;
3.Cunoştinţe de operare pe calculator: programe specifice domeniului economic;
Experiență în domeniul economic – minim 3 ani
Experiență în implementarea de proiecte – minim 1 an
b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini:
1. Capacitate de organizare și planificare
2.Abilități de comunicare și negociere
c) Instrumente de lucru:
1. Documentele financiare ale proiectului, Documente si surse oficiale de informaţii ale UE şi ale POCU
DOSAR CONCURS:
1. CV
2. Copie cartea de munca (cu mentiunea conform cu originalul)/adeverință revisal/ adeverință loc de muncă
3. Diplomă studii
4. Diplome relevante
Locul de desfăsurare a activitătii si al depunerii dosarelor: Sediul Școlii Gimnaziale Podari, str.Școlii, nr.1,
com.Podari, jud.Dolj.
Evaluarea dosarelor primite se va face cu respectarea principiului confidentialității si a egalității de sanse.
Vor fi contactate pentru proba de interviu numai persoanele care îndeplinesc cerințele menționate, urmănd
proba scrisă.
Bibliografia necesară concursului
Manualul beneficiarului POCU 2014-2020
MFE 2014-2020 Ghidul solicitantului, condiții generale,fonduri UE

Scoala Gimnaziala Podari
CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
din data de 20.11.2017, concursul de ocupare a postului de manager financiar din cadrul Proictului
„Acţiuni comunitare pentru Combaterea Excluziunii Sociale –ACCES” , Cod MySMIS 2014: 101868, proiect
finanțat din fonduri externe nerambursabile in conformitate cu prevederile HG nr.286/2011
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Denumirea activităţii

Perioada/data desfăşurării

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere
(In termen de 10 zile lucr. de la afișarea anuntului –
art.19(1)
SELECTIA DOSARELOR
(in maximum 2 zile lucr. de la depunere dosareart.19(2))
Afişarea listelor cuprinzând selecția dosarelor
(in termen 1 zi lucratoare de expirarea termenului
prevazut de art.19(2)
Depunere contestații
(In termen de cel mult 1 zi lucr.de la afisarea
rezultatului selectiei dos.-art.31)
Afisare soluţionare contestaţii
(In maximum 1 zi lucr.de expirarea termenului de
depunere a contestatiilor –art.32(1))
PROBA SCRISA

(23.10.2017-14.11.2017, orele 12,00)

15.11.2017, orele 10.00

15.11.2017, orele 13.00
16.11.2017 până la ora 13.00
17.11.2017 până la ora 13.00

20.11.2017, orele 17.00

Afişarea rezultatelor la proba scrisa
(In termen de maximum 1 zi lucr. de la finalizarea
probei-art.30(3)
Depunere contestații
(In termen de cel mult 1 zi lucr.de la afisarea
rezultatului proba scrisa-art.31
Afisare soluţionare contestaţii
In maximum 1 zi lucr.de expirarea termenului de
depunere a contestatiilor –art.32(2)
PROBA DE INTERVIU

21.11.2017, până la orele 16.00

Afişarea rezultatelor la proba de interviu
In termen de maximum 1 zi lucr. de finalizarea probei
de interviu-art.30(3)
Depunere contestații
(In termen de cel mult 1 zi lucr.de la afisarea
rezultatului p.de interviu.-art.31)

În maxim 1 ora de la intervievarea tuturor
candidaţilor

13.

Afisare soluţionare contestaţii

25.11.2017, până la
orele 16.00

14.

Afişarea rezultatelor finale ale concursului
(in maximum 1 zi lucr. de la expirarea termenului de
depunere a contestatiilor pt. broba de interviu-art.34(3)

26.11.2017, până la orele 16.00

7.

8.

9.

10.
11.

12.

Director,
Prof.Marilena Andreescu

Până la data de 22.11.2017,orele 16.00
23.11.2017 până la orele 16.00

24.11.2017, orele 10.00

24 ore de la afişarea rezultatelor

Secretar,
Rădeanu Mariana

