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Nr.   22/04.12.2019 

 

RAPORT DE SELECŢIE 

încheiat azi 04.12.2019 

 

Referitor la procedura de selecţie, recrutare si angajare a unui expert pentru poziția 

de Manager de GAL, anunt din data de 02.12.2019, publicat pe site-urile www.galcodlea.ro si 

www.municipiulcodlea.ro, va rugăm să regăsiți în cele ce urmează raportul de selectie al dosarelor de 

candidatura. 

 Comisia de evaluare pentru selecţie, recrutare si angajare a unui expert pentru poziția 

de Manager de GAL constituită prin Decizia nr. 06/25.11.2019, constată că următoarele candidaturi au 

fost depuse până la data şi ora limită, respectiv la 03.12.2019 (ora 18:00): 

Nr. 
crt. 

Candidatura depusa 
Numărul înregistrare, Data 

depunerii 

1 CIUREZU NICOLETA - Manager de GAL 20/02.12.2019, ora 11.31 

 

ETAPA 1 – Verificarea condițiilor  de conformitate privind candidaturile 

1. Criterii de verificare a conformitatii privind candidatura pentru pozitia de Manager de GAL 

pentru CIUREZU NICOLETA 

Nr.crt. Criterii de verificare DA NU 
Observatii 

1. 
Candidatura a fost depusa in termen. 

X  Dosar transmis in data de 

02.12.2019, ora 11.31  

 2. Candidatul a depus toate documentele solicitate:    

 a) CV-ul depus in format Europass este semnat si 

datat pe fiecare pagina 

X  S-a anexat CV  in format Europass 

semnat şi datat pe fiecare pagina 

 b) Copii cu mentiunea “conform cu originalul”, ale 

fiecarui document justificativ pentru validarea 

experientei profesionale specifice (adeverinte de 

vechime / scrisori de recomandare / adeverinte de 

munca / contracte de munca / fise de post si/sau 

altele) 

X  S-au anexat scrisori de recomandare 

de la angajatori, pentru validarea 

experientei profesionale specifice. 

http://www.galcodlea.ro/
http://www.municipiulcodlea.ro/
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Precizari: 

- La criteriul 1 - “Candidatura a fost depusa in termen”, in cazul in care candidatura nu a fost depusa in termen (la 

punctul 1 din tabel s-a bifat NU), aceasta este respinsa fara a se mai analiza celelalte criterii. 

- La criteriul 2 - ” Candidatul a depus toate documentele solicitate” - se va bifa ”DA” doar in conditiile in care toate 

subpunctele aferente coloanei ”DA” au fost bifate ca indeplinite. 

- La criteriul 3 - ” Candidatul indeplineste criteriile si cerintele minime de eligibilitate pe care trebuie sa le 

indeplineasca orice persoana care aplica pentru functia de Manager de GAL” - se va bifa ”DA” doar in conditiile in 

care toate subpunctele aferente coloanei ”DA” au fost bifate ca indeplinite. 

- Vor trece la Etapa 2 acele candidaturi care au obtinut ”DA” la toate criteriile. 

 

Concluzie evaluare conditii conformitate CIUREZU NICOLETA:   

 c) copie dupa actele de studii : 

• diploma bacalaureat/diploma licenta  

• alte diplome care certifica competentele in 

domeniu  

X  S-a anexat Diploma de licenta. 

 d) copie certificat de casatorie (daca este cazul); X  S-a anexat copie dupa Certificatul de 

casatorie. 

 e) copie CI; X  S-a anexat copie CI.  

3. 

Candidatul indeplineste criteriile si cerintele minime 

de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca 

orice persoana care aplica pentru functia de Manager 

de GAL: 

   

  g) Experienta specifica de minim 3 ani in activitati de 

consultanta si/sau management in afaceri si/sau in 

diverse proiecte si/sau in business;  

 

X   S-au anexat scrisori de recomandare 

de la angajatori din care reiese 

experienta solicitata. 

 h) Diploma de manager proiect, recunoscuta la nivel 

national, confom O.G. nr. 129/2000;  

 

X  S-a anexat copie dupa Diploma de 

manager proiect, recunoscuta la 

nivel national, confom O.G. nr. 

129/2000; 

 i) Participare in minim 3 proiecte cu finantare 

nerambursabila;  

Pentru dovedirea indeplinirii cerintelor g – i) se vor 

prezenta Curriculum Vitae, precum si alte documente 

justificative in copie cu mentiunea “conform cu 

originalul” precum: diploma de studii, diploma de 

manager proiect, alte diplome și/sau certificate 

relevante postului, adeverinte de vechime / scrisori de 

recomandare / adeverinte de munca / contracte de 

munca/fise de post si/sau altele; 

 

 

 

 

 

X  S-au anexat CV si scrisori de 

recomandare de la angajatori din 

care reiese participarea in calitate de 

Expert tehnic si Manager de proiect 

in minim 3  proiecte cu finantare 

nerambursabila;   
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Documentele depuse indeplinesc conditiile de conformitate. Se trece in etapa 2 de verificare a 

Condițiilor specifice de evaluare pe baza de punctaj. 

 

Etapa 2 – Verificarea condițiilor specifice de evaluare pe baza de punctaj 

1. Criterii de verificare a conditiilor specifice de evaluare pe baza de punctaj privind candidatura 

pentru pozitia de Manager de GAL: CIUREZU NICOLETA  

 

Criterii 

Evaluare 

Nivel foarte bun 

(4 puncte) 

Nivel bun  

(3 puncte) 

Nivel 

satisfacator  

(2 puncte) 

Cerinta 

minima  

(1 punct) 

EXPERIENTA PROFESIONALA SOLICITATA 

A. Experienta specifica in activitati de coordonare si/sau 

management si/sau supervizare si/sau in calitate de 

administrator si/sau functie de responsabilitate a unui 

departament si/sau a unei echipe si/sau a unui proiect; 

* Experienta specifica in coordonarea si supervizarea 

unui grup de oameni si /sau a unor persoane si/sau a 

unei echipe; 

* Experienta generala 

> 5 ani >3 ani - <5 ani > 1 an - <3 ani <1 an 

CIUREZU NICOLETA 4 puncte    

 

 

Criterii 

Evaluare 

Nivel foarte bun  

(3 puncte) 

Cerinta minima 

Nivel bun (2 puncte) 

EDUCATIE SOLICITATA 

B. Educatie solicitata Studii Superioare - finalizate Studii medii - finalizate 

CIUREZU NICOLETA 3 puncte  

 

 

Criterii 

Evaluare 

Nivel foarte bun 

(3 puncte) 

Nivel bun 

(2 puncte) 
COMPETENTE PROFESIONALE SOLICITATE 

C. 

Competente profesionale SOLICITATE Competente manageriale 
Competente de executie 

CIUREZU NICOLETA 3 puncte  
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ETAPA 3 – STABILIREA REZULTATELOR, SELECTAREA CANDIDATILOR SI RECRUTAREA ACESTORA 

Candidatul a parcurs ambele etape de evaluare a candidaturii si a obtinut urmatorul punctaj:  

CANDIDAT  FUNCTIE PUNCTAJ TOTAL: 

CIUREZU NICOLETA MANAGER GAL 10 puncte 

 
 

 

Selectia candidaturilor in urma verificarii criteriilor de conformitate privind candidatura si a criteriilor 

de evaluare pe baza de punctaj:  

Nr. 

crt. 
Candidatura  Punctaj 

Nr inregistrare 
/Data si ora 
depunerii 

ofertei  

Rezultatul 

procedurii 

(candidatura 

castigatoare/ 

necastigatoare) 

 

1 

CIUREZU NICOLETA - 

Manager de GAL 
10 puncte 

20/02.12.2019, 
ora 13.00 

candidatura 

castigatoare 

 

Comisia de evaluare Asociatia Grup de Actiune Locala Codlea 

 

PRESEDINTE: ILIE Florin Achim 

MEMBRU: OPREA Gheorghe – Bujor 

MEMBRU: TOBU Ioan 


