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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară: 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii 

Obiectiv specific: 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 

comunităţile marginalizate din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin 

implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 

Cod Proiect: POCU/827/5/2/ 139541 

Titlul proiectului: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie 

cu domiciliul pe raza GAL Colinele Tutovei” 

Nr. 59 din 31.03.2022 

 

ANUNȚ ANGAJARE 

 

Suntem în căutarea unei noi colege / unui nou coleg care să contribuie la implementarea 

unui proiect finanțat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional 

Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: 5. Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunităţii, având drept obiectiv specific: 5.2 Reducerea numărului de 

persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunităţile marginalizate din 

zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin implementarea de 

măsuri/ operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 

 

Proiectul implementat de Asociația Grup de Acțiune Locală Colinele Tutovei își 

propune să reducă cu 250 numărul de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială cu domiciliul  în comunele Berești - Bistrița, Colonești, Damienești, Filipeni, 

Oncești, Parincea, Prajești și Săucești din județul Bacău (care se afla pe teritoriul vizat 

de SDL Colinele Tutovei), prin implementarea de masuri integrate în contextul 

mecanismului DLRC până la data de 26.10.2023.  

 

Poziția vizată: 

Asistent social - 263501 (asistent social) - cu experiență între 5 și 10 ani 

 

Durata contractului: 

• Determinată 15.04.2022 – 26.10 2023 (normă inegală – 60 ore/lună) 

  

 

Atribuții: 
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• Participa la livrarea serviciilor sociale din proiect;  

• Colaboreaza cu colegii in elaborarea solutiilor de sprijin pentru GT;  

• Implementeaza solutiile sociale gasite si monitorizeaza evolutia situatiei GT dupa 

furnizarea serviciilor sociale;  

• Evalueaza serviciile sociale furnizate in cadrul proiectului si propune masuri de 

imbunatatire;  

• Participa la sedintele de proiect; Intocmeste raportul de activitate lunar; 

• Informează persoanele interesate cu privire la scopul său/funcţiile centrului, 

activităţile desfăşurate şi serviciile oferite; 

• Informează beneficiarii centrului cu privire la condițiile/situațiile de încetare a 

serviciilor; 

• Întocmeste și încheie contractul de furnizare servicii cu beneficiarii centrului; 

• Elaborează procedura cu privire la condițiile/situațiile de încetare a serviciului și 

le consemnează în Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor; 

• Întomeste Registrul privind instruirea continuă a personalului; 

• Elaborează și Fișa de evaluare/reevaluare a beneficiarilor centrului; 

• Se ocupă de evaluarea/reevaluarea beneficiarilor; 

• Întocmește/revizuiește Planului individualizat de intervenție pentru beneficiarii 

de care răspunde în cadrul centrului; 

• Întocmește Fișa de monitorizare a serviciilor pentru beneficiarii de care răspunde 

în cadrul centrului; 

• Elaborează programul săptămânal/lunar de activităţi/servicii;  

• Se ocupă de realizarea/amplasarea Cutiei pentru sesizări și reclamații; 

• Întocmește Registrul de evidență a sesizărilor/reclamațiilor beneficiarilor; 

• Informare a beneficiarilor cu privire la tipurile de abuz, modalitatea de informare 

și sesizare a eventualelor abuzuri sau alte tratamente degradante; 

• Întocmește Registrul de evidență a cazurilor de abuz și a incidentelor deosebite; 

• Deplasare în interiorul teritoriului GAL Colinele Tutovei și pentru implementarea 

proiectului. 

 

Cerințele postului: 

Educație: 

• Studii universitare de licență absolvite în asistenta sociala cu diplomă de licență 

sau echivalentă. 

• Aviz de exercitare a profesiei de asistent social. 

Experiență profesională generală: 
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Minim 5 ani experiență în PR / comunicare. 

Experiență profesională specifică: 

Minim 5 ani experiență în asistență socială. 

Operare PC (Microsoft Office, Internet) 

Competențe specifice postului: 

• Foarte buna cunoastere a legii asistentei sociale 

• Abilități de planificare, analiză și sinteză; 

• Spirit de inițiativă; 

• Abilități de comunicare și negociere; 

• Respect pentru termene limită, reguli și proceduri; 

• Abilitatea de a lucra în echipă; 

• Carnet de conducere. 

  

Procesul de selecție: 

Persoanele interesate sunt rugate să trimită prin e-mail la 

adresa  galcolineletutovei@yahoo.com sau să depună la sediul Asociației Grup de 

Acțiune Locală Colinele Tutovei din com. Săucești, str. Orhideelor, nr. 1, jud. 

Bacău, tel. 0744869125, următoarele documente: 

• Solicitarea participării la procesul de selecție și angajare; 

• CV-ul actualizat; 

• Scrisoare de motivație; 

• Copia actului de identitate; 

• Copia diplomelor de studii și specializări; 

• Copia avizului de exercitare a profesiei de asistent social. 

• Copia contractelor de muncă sau adeverințelor care atestă vechimea în muncă. 

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor complete este 07 aprilie 2021, ora 12:00. 

ATENȚIE! Doar aplicațiile complete şi primite în termenul menţionat vor fi luate în 

considerare. 

 

Datele personale incluse în CV-urile transmise vor fi utilizate strict pentru procesul de 

selecție. Prin depunerea aplicației, vă exprimați consimțământul pentru stocarea și 

procesarea datelor dvs. personale de către Asociația Grup de Acțiune Locală Colinele 

Tutovei. 

 

Etapele desfășurării procesului de selecție: 

- Selecția dosarelor pe baza documentelor transmise; 

Comunicarea rezultatelor va fi efectuată prin e-mail. 
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Candidații nemulțumiți pot face contestație în termen de 24 de ore din momentul 

comunicării rezultatului. Soluționarea eventualelor contestații și comunicarea 

rezultatelor finale se va face în termen de 24 de ore de la comunicarea inițială a 

rezultatului. 

Relații suplimentare pot fi obținute la adresa de e-mail galcolineletutovei@yahoo.com 

sau la sediul Asociației Grup de Acțiune Locală Colinele Tutovei din com. Săucești, 

str. Orhideelor, nr. 1, jud. Bacău. 

 

Se oferă: 

• Condiții de muncă optime; 

• Pachet salarial motivant, conform manualului - Orientări privind accesarea 

finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020-cap. 

4.3.6. Cheltuieli cu personalul implicat în proiect. 
 

  

 

VĂ AȘTEPTĂM ÎN ECHIPĂ!  

 

 


