
  

 
 

_______________________________________________________________________________________________  
Asociația “GAL Podișul de Nord al Bârladului” -  județul Neamț și Iași  

Autorizație de funcționare nr. 176 / 22.09.2016 - Sediu: sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamț - CP 617030 
 e-mail: galpnb@yahoo.ro  web: http://www.galpnb.ro/   - tel: fix: 0233274757; mobil: 0766314220; 0768101930; fax: 0233.765.502 

 

Strategie de Dezvoltare Locală a teritoriului delimitat  de UAT Bîra, Boghicea, Doljești, Gâdinți, Sagna, Stănița, Tămășeni din județul Neamț și Oțeleni și 

Răchiteni din județul Iași”                                                                                                                                            Page 1 of 1 
 

 

Nr. 249/ 07.08.2017 

Anunț 

Asociația GAL „Podisul de Nord al Barladului" CUI: 31253631, cod CAEN: 9499, sediu: sat Bira, 

com. Bira, jud. Neamț - CP 617030, e-mail: galpnb@yahoo.ro, web: http://www.galpnb.ro, tel:       

fix: 0233274757; mobil: 0766314220; 0768101930; fax: 0233.765.502, anunta concurs, in data             

de 11.08.2017, ora 16,00, pentru ocuparea urmatorului loc de munca vacant: 1 post animator GAL. 

Procedura de selectie a candidatilor: test grila si interviu. 

Cerinte si bibliografie: conform Strategie de Dezvoltare Locala - Anexa 8 postata pe 

www.galpnb.ro. Locul si intervalul orar in care se pot depune scrisorile de intentie, redactate 

conform modelului de mai ios: la sediul asociatiei sau pe galpnb@yahoo.ro, in intervalul orar 9,00 -

16,00 in perioada 08.08.2017 – 10.08.2017.2017. Alte informatii referitoare la organizarea 

concursului si la procedura de selectie a candidatilor la tel 0768101930. 

Model scrisoare de intentie 
Nume Prenume………………………………………(numele si prenumele condidatului) 

Adresa……………………e-mail…………………………….Telefon…………………  

Data…………………………………….  

Catre, 

Asociația GAL „Podisul de Nord al Barladului" CUI: 31253631, cod CAEN: 9499, sediu: sat Bira, 

com. Bira, jud. Neamț 

In atentia comisiei de selectie a pesonalului tehnico-administrativ 

Stimata/te Doamna(e)/Domn(i), 

Ma adresez dumneavoastra cu intentia de a ocupa postul de animator GAL, anuntat vacant de 

asociatia dvs. in ziarul Evenimentul regional al Moldovei si pe site-ul www.galpnb.ro.   Am beneficiat 

de o pregatire…………………(se va specifica: liceeala/postliceeala/politehnica/universitara) si de o 

experienta (dupa caz) in………………………………….(se sa specifica domeniul, in cazul in care exista 

experienta) acumulata in cadrul (dupa caz, se va specifica organizatia/firma) si sunt pregatit(a)/ 

disponibil(a) pentru un parteneriat fructuos prin care veti avea la dispozitie avantajele formarii mele 

teoretice si pe cele ale experientei de care dispun (dupa caz, in cazul in care exista experienta) in 

domeniul………………………… 

Documentandu-ma asupra activitatilor derulate de asociatia dvs., am constatat cu satisfactie 

ca profilul, obiectivele si realizarile acesteia corespund pe deplin aspiratiilor si nevoilor mele. 

Acesta este motivul pentru care imi permit sa apreciez ca dorinta de afirmare, fidelitatea si 

tenacitatea mea pentru atingerea obiectivelor sunt numai cateva din trasaturile pe care voi fi 

onorat(a) sa le pun la dispozitia unei echipe dinamice. 

Atasat acestei scrisori va transmit CV-ul meu si imi manifest interesul pentru a participa la 

concursul organizat de asociatia dvs. in data de 11.08.2017. 

  

Nume/ prenume candidat(a)………………………….. 

Semnatura…………………………….  
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