


COD COR - 

242104 

 

 

1) Poate participa la selecție pentru ocuparea unui post vacant/temporar  persoana care 

îndeplinește următoarele condiții generale:  

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;  

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;  

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  

d) are capacitate deplină de exercițiu;  

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;  

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la selectie;  

2) In vederea participării la procesul de recrutare și selectie, în termen de10 zile calendaristice 

de la data publicării anunțului, candidații depun, la secretariatul primariei comunei Sadova, 

dosarul de selecție care va conține în mod obligatoriu:  

a) Cererea de înscriere în procesul de recrutare și selecție adresată managerului de proiect 

(Anexa 1);  

b) CV, datat și semnat pe fiecare pagină, în format Europass, în care să se menționeze proiectul 

şi postul vizat de candidat; 

c) copii conform cu originalul a actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă 

identitatea, după caz; 

d) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor de studii (certificarea se va 

efectua prin confruntare cu originalul documentelor de către un reprezentant GT);  

e) adeverințe/diplome/certificate în original care atestă efectuarea unor specializări 

(originalele sunt necesare pentru certificare);  

f) documente justificative care atestă vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor, 

respectiv care să ateste experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea postului 

(ex. adeverințe privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, contracte de muncă, 

fişe de post, recomandări etc.), copii conforme cu originalul;  

g) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; cazierul judiciar/declaratia pe propria 



raspundere se va prezenta obligatoriu de către candidatul desemnat câștigător în termen 

procesului de recrutare și selecție;  

h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 

6 luni anterior derulării procedurii de recrutare și selectie, de către medicul de familie al 

candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;  

i) declarație de disponibilitate privind timpul alocat în proiect (Anexa 2). 

Lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar și documentele solicitate 

candidaților, depunerea acestora la altă adresă decât cea indicată în anunt sau după termenul 

limită precizat atrag automat excluderea/respingerea dosarului candidatului. 

3) Candidații depun fie personal dosarul pentru înscriere în procesul de recrutare şi selectie, 

în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului de selectie, fie prin 

posta(curierat), data postei sa fie in termenul celor 10 zile caledaristice, până la ora 13.00 a 

ultimei zi de înscriere, fie prin posta electronica la adresa primariacomunei 

sadova@gmail.com la secretariatul primariei comunei Sadova:  

Primaria comunei Sadova 

Strada Craiovei, nr. 165, cod postal 207505 

 Judetul Dolj 

 

4) Criteriile specifice pentru ocuparea posturilor:  

 

Pentru postul de evaluator proiecte: cod COR   - 241263 -  evaluator proiecte 
 
Atributii:  
 

• Evaluare planuri de afaceri; 

• Colaboreaza cu experții antreprenoriat privind desfasurarea concursului si a 
evaluarii; 

• Realizarea punctajelor evaluarii; 

• Asigura evaluarea planurilor de afaceri în mod obiectiv 
 
Educatie solicitata studii superioare - 3 ani 
 
Cerinte din fisa postului 
 
Experienta solicitata: 
 

✓ experienta in evaluarea proiectelor cu finantare europeana -  3 ani 
✓ cunostinte de operare pe calculator: Microsoft Office, navigare pe Internet - 3 

ani; 
 

mailto:primariacomunei%20sadova@gmail.com
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Competente solicitate 

• capacitate de organizare a muncii 

• abilitati de comunicare interpersonala; interrelationare 

•  adaptabilitate la sarcini de lucru schimbatoare, la situatii de criza echilibru 
emotional, constanta in atitudini 

 

Pentru postul de expert mentorat: cod COR 242104 – responsabil proces 

Atributii:  
 

• sa evalueze si sa autoevalueze nivelul de pregatire permanent prin 

comparatie cu noutatile din domeniu; 

• sa asigure dezvoltarea competentelor persoanelor pe care le mentoreaza;  

• sa indrume persoana pe parcursul procesului de mentoring; 

• sa evalueze cat se poate de obiectiv persoana in raport cu obiectivele initiale 

; 

• sa organizeze activitatea de practica;  

• sa planifice activitatea de practica;  

• sa faca sedintele/intalnirile de lucru mai productive;  

•  sa incurajeze cooperarea intre membrii echipei de lucru;  

• sa ajute la rezolvarea conflictelor dintre persoane si/sau grupuri;  

• sa sprijine solutionarea problemelor echipei de lucru; 

• sa urmareasca buna desfasurare a programelor;  

• sa monitorizeze in timp progresul atins fata de obiectivele propuse;  

• sa asigure circulatia informatiei ; 

• sa execute orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea 

strategiilor pe termen scurt ale procesului de invatare in limitele respectarii 

temeiului legal. 
 
Educatie solicitata studii superioare - 3 ani 
 
Cerinte din fisa postului 
 
Experienta solicitata: 
 

✓ experienta in derularea si gestionarea proiectelor cu finantare europeana - 2 ani; 
✓ cunostinte de operare pe calculator: Microsoft Office, navigare pe Internet - 2 ani 

 
 

Competente solicitate 
 

• capacitate de planificare si analiza 

• capacitate de analiza si interpretare a unui volum mare de informatii  

• cunoasterea legislatiei specific proiectelor cu finantare europeana,  

• permanenta asimilare a noilor reglementari in domeniu 

• incredere in sine;  

• operativitate; 

• atentie;  



• viziune artistica, creativitate, flexibilitate, dinamism;  

• indemanare;  

• rapiditate in reactii si judecata; 

• concentrare; 

• punctualitate;  

• capacitate de sinteza si analiza  

• capacitatea de a invata; 

• aptitudini tehnice: 
o simt de organizare 
o atentie distributive 
o capacitate de anticipare si evaluare a consecintelor unei situatii  
o concizie in exprimare 
o capacitate de analiza, sinteza a informatiilor si adoptare a deciziei  
o asumarea responsabilitatii  
o capacitate de a vedea in spatiu 
o imaginative 
o capacitate de adaptare la specificul unei situatii 

 
 
5) Evaluarea aplicațiilor primite, probele de selecție, desemnarea candidaților admişi:  

a) prima etapă a procesului de evaluare și selecție constă în verificarea conformitatii dosarelor 

depuse de candidați; pentru a fi admis în etapa ulterioară, dosarul trebuie să conțină toate 

documentele solicitate și să îndeplinească toate condițiile obligatorii din anunțul de recrutare 

și selecție; verificarea dosarelor înregistrate din punct de vedere al existenței tuturor 

documentelor solicitate, precum şi al conformității acestora cu originalul, acolo unde este 

cazul, va fi realizată de asistentul manager; Numai candidații ale căror dosare sunt conforme 

cerințelor vor fi admişi în această etapă; 

b) etapa a doua constă în evaluarea candidaților de către Comisia de recrutare și selecție: 

  -  vor fi analizate CV-urile primite şi celelalte documente depuse, utilizându-se Grila de 

recrutare și selecție (Anexa 3) Punctajul minim pe care îl poate obține un candidat în faza de 

evaluare a documentelor este de 60 de puncte din maximum de 100 de puncte pentru a putea 

fi admis in faza de interviu. 

Punctajul final obținut in aceasta etapa va fi media aritmetică a 

punctajelor acordate de manager si un reprezentant GT al proiect;  

verificarea cunoștințelor și/sau a aptitudinilor candidaților se va realiza prin interviuri 

individuale; interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de Managerul de 

poiect în ziua desfăşurării acestei probe pe baza criteriilor de evaluare; criteriile 

de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt: abilitățile de comunicare, capacitatea 

de analiză și sinteză, abilitățile impuse prin fişa postului, motivația candidatului, 

comportamentul în situațiile de criză; această probă se va desfășura la sediul primariei 

comunei Sadova, prin prezența fizică a candidatului în fața managerului si a  reprezentantului 

GT al proiectului. 



Punctajul maxim posibil acordat unui candidat este de 100 puncte iar minimul admisibil va fi 

de 60 puncte; punctajul final obținut la interviu va fi media aritmetică a punctajelor acordate 

de managerul si reprezentantul GT din proiect, consemnate in Anexa 3. 

c) rezultatele procesului de recrutare și selecție vor fi publicate prin afişarea la avizierul unității 

si pe site-ul web (www.primariasadova.ro)  termen de maxim 24 de ore de la data încheierii 

sesiunii de interviuri; 

Rezultatul final al procesului de recrutare și selecție va fi media aritmetică a punctajelor 

obținute de candidați la cele două etape: evaluarea documentelor si interviul. Candidații vor 

fi declarați admişi în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita posturilor din anunțul de 

recrutare şi selecție. 

6) Soluționarea contestațiilor 

Eventualele contestații vor fi depuse în termen de 1 zi lucratoare de la publicarea rezultatelor 

procesului de recrutare și selecție, cu excepția cazului în care intervin zilele de repaos 

obligatorii, situație în care termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare ulterioară 

publicării. 

 

Contestațiile vor fi soluționate de către o Comisia de soluționare a contestațiilor, stabilita prin 

Dispozitia primarului, in termen de 1 zi lucratoare de la încheierea termenului de transmitere 

a contestațiilor.  

Nota acordată după contestații rămâne definitivă şi rezultatele contestațiilor vor fi publicate 

prin afisare la avizier si pe pagina web a unității ((www.primariasadova.ro) în termen de 1 zi 

lucrătoare de la data incheierii procesului verbal de solutionare. 

7) Candidații selectați vor fi angajați pe bază de contract individual de muncă pentru o 

perioada determinata aplicand prevederile legale în vigoare, procedurile interne, prevederile 

Ghidului Solicitantului Orientări Generale/Condiții Specifice/Manualul beneficiarului și 

prevederile contractului de finanțare. 

8) Calendarul desfasurarii procedurii de recrutare si selectie:  

Etapa Perioada 

Depunerea dosarelor candidatilor Din 22.02.2022  pana in 03.03.2022, ora 
13:00; 

Afisarea tabelului cu persoanele admise 
pentru etapa de evaluare ( dosare complete, 
documente de support conforme) si 
programarea desfasurarii interviurilor; 

03.03.2022 – ora 16:00 

Desfasurarea interviurilor 04.03.2022 ora 12:00 

Afisarea rezultatelor procesului de recrutare 
si selectie 

04.03.2022 ora 16:00 

Depunerea contestatiilor 05.03.2022 pana la ora 16:00  

Solutionarea contestatiilor 07.03.2022 
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