Nr. ________________
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Proiect: Start up Yourself, cod MySmis 104206
Beneficiar: ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "EURONEST" - A.D.I.E.

ANUNȚ RECRUTARE MEMBRI JURIU EVALUARE PLANURI DE AFACERI
„Start up Yourself”
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, în calitate de beneficiar al
proiectului „Start up Yourself”, cod MySmis 104206, cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, derulează selecția de
personal în vederea constituirii unei comisii de evaluare a planurilor de afaceri depuse în
cadrul concursului, în baza Metodologiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri
aprobate de MFE.
Având în vedere :
➢ Contractul de finanțare POCU 82/3/7/104206 pentru proiectul „Start up Yourself”
și anexele acestuia,
➢ Prevederile Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3:
Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul Specific 3.7 Creșterea ocupării prin
susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană și GHIDUL
SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE România Start Up Plus,
➢ Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST
cu nr. 14/05.12.2017 de aprobare a proiectului, a activităților și cheltuielilor cu
care A.D.I. EURONEST este implicată în derularea acestuia,
➢ Dispoziția nr. 16/12.09.2018 prin care se nominalizează echipa de implementare a
proiectului, conform posturilor prevăzute în cererea de finanțare și a notificărilor
transmise către OIR POSDRU N-E,
în vederea implementării proiectului „Start up Yourself”, s-a constituit o echipă de
proiect în cadrul căreia se are în vedere disponibilizarea unui post de Evaluator planuri
de afaceri – 242210 – examinator de stat de specialitate și a unui post de Coordonator
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evaluare planuri de afaceri - 241210 evaluator începând cu data de 01.10.2018, cu o
durată de 2 luni.
Pentru ocuparea acestor posturi se lansează cu apel de selecție a doi experți, după cum
urmează:
➢ Evaluator planuri de afaceri - 242210 examinator de stat de specialitate – din
mediul business;
Cerințe din fișa postului:
Educație solicitată: Studii superioare - 3 ani;
Experiență solicitată: Experiență în domeniul antreprenorial - 1 an;
Competențe solicitate:
- Abilități excelente de comunicare, bune abilități de coordonare și evaluare
antreprenoriale,
- Cunoașterea tehnicilor de marketing, capacitate de concentrare, analiza și sinteză,
capacitate de previziune a evenimentelor,
- Cunoștințe bune de operare pe calculator (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet),
- Orientare către rezultate și către implementare, adaptabilitate, flexibilitate și
rezistență la stres.
Limbi străine solicitate: engleza – B2 utilizator independent.
Atribuții:
- Analizează planurile de afaceri supuse evaluării (includerii a elementelor obligatorii
respectiv: descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri obiective,

activități,

rezultate,

indicatori-,

analiza

SWOT

a

afacerii;

schema

organizatorică și politica de resurse umane),
- Evaluează și selectează planurile de afaceri pe baza metodologiei aprobate de MFE în
cadrul cererii de finanțare,
- Relație de colaborare cu coordonatorul de evaluare a planurilor de afaceri,
- Verificarea eligibilității activităților din planurile de afaceri supuse evaluării,
- Verificarea planurilor de afaceri,
- Membru în juriu de selectare a planurilor de afaceri,
- Evaluează descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii,
analiza pieței de desfacere,
- Respectă, împreună cu membrii juriului, tehnicile de evaluare menite să asigure
calitatea și corectitudinea evaluării planurilor de afaceri,
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- Selectează și aplică abordările și metodele de evaluare adecvate și ajunge la concluziile
evaluării,
- Redactează forma finală a raportului de evaluare, (procesul de evaluare are
particularități specifice fiecărui plan de afaceri - analiza diagnostică a întreprinderii,
care are în vedere diagnosticul juridic, al resurselor umane, al managementului, al
activității operaționale, al activității comerciale și
diagnosticul financiar),
- Asigură afișarea rezultatelor în cadrul procesului de evaluare,
- Realizarea de rapoarte de activitate lunară cu evidențierea activităților zilnice derulate
precum și a fișei lunare de pontaj,
- Asigură publicitatea listei cu rezultatetele evaluării și va comunica și individual fiecărei
persoane care a depus plan de afaceri.
➢ Coordonator evaluare planuri de afaceri - 241210 evaluator – reprezentant al
patronatelor/camerelor de comerț;
Cerințe din fișa postului:
Educație solicitată: Studii superioare - 3 ani;
Experiență solicitată: Experiență în domeniul antreprenorial - 1 an;
Competențe solicitate:
- Abilități excelente de comunicare, bune abilități de coordonare și evaluare
antreprenoriale,
- Cunoașterea tehnicilor de marketing, capacitate de concentrare, analiza și sinteză,
capacitate de previziune a evenimentelor,
- Cunoștințe bune de operare pe calculator (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet),
- Orientare către rezultate și către implementare, adaptabilitate, flexibilitate și
rezistență la stres.
Limbi străine solicitate: engleza – B2 utilizator independent.
Atribuții:
- Răspunde de corectitudinea desfășurării procesului de evaluare și selecție a planurilor
de afacere,
- Decide, împreună cu ceilalți membri din juriu, tehnicile de evaluare menite să asigure
calitatea și corectitudinea evaluări și notării planurilor de afaceri,
- Coordonează întreaga activitate de evaluare a planurilor de afaceri,
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- Mediază, în cazul egalității de punctaj,
- Analizează planurile de afaceri supuse evaluării (includerii a elementelor obligatorii
respectiv: descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri obiective, activități, rezultate, indicatori-, analiza SWOT a
afacerii, schema organizatorică și politica de resurse umane),
- Verifică acuratețea planurilor de afaceri și avizează pe baza criteriilor de departajare,
- Verifică respectarea de către beneficiari a criteriilor prevăzute în metodologia de
evaluare și selectie a planurilor de afaceri,
- Evaluează și selectează planurile de afaceri pe baza metodologiei aprobate de MFE în
cadrul cererii de finanțare,
- Evaluează și selectează planurile de afaceri în vederea acordării beneficiarilor a
ajutorului de minimis,
- Verifică eligibilitatea beneficiarilor a căror planuri de afaceri sunt supuse
evaluării,
- Verificarea respectării că planurile de afaceri care prevăd activități economice ce se
încadrează în cod CAEN, Sectiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea
autovehiculelor si motocicletelor, cu exceptia Grupei 452 – Întreținerea și repararea
autovehiculelor - să nu depașească 20% din numărul total al planurilor de afaceri
finanțate în cadrul proiectului,
- Verificarea încadrării în procentul de 10% din numărul total de persoane beneficiare de
ajutor de minimis acordate în cadrul proiectului, a beneficiarilor care nu au participat la
programul de formare antreprenoriala,
- Supunerea planurilor de afaceri juriului format din reprezentanți din mediul de afaceri,
reprezentanți ai sistemului bancar sau non bancar,
- Propune, prin consultare cu ceilalți membri ai juriului, planurile de afaceri desemnate
în vederea acordării ajutorului de minimis,
- Avizează pentru afișare rezultatele finale obținute de către beneficiari și listele cu
planurile de afaceri aprobate pentru a primi ajutorul de minimis
- Avizează raportul de evaluare,
- Realizarea de rapoarte de activitate lunară cu evidențierea activităților zilnice derulate
precum și a fișei lunare de pontaj.
IMPORTANT:
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Aplicanții trebuie să respecte condiția din Ghidul Solicitantului – Condiții specifice
România Start up Plus, să fie reprezentanti ai mediului de afaceri (antreprenori) sau
reprezentanți ai unor organizații patronale/camere de comerț din regiunea de
implementare a proiectului.
De asemenea, trebuie să îndeplinească atât condițiile specifice stipulate mai sus,
cât și condițiile generale pentru ocuparea posturilor în România:
• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau
de unităţile sanitare abilitate;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură
cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.
• nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
• nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin
lege;
Persoanele interesate vor depune la sediul A.D.I. EURONEST, Blvd. Ștefan cel Mare și
Sfânt, nr. 69 (sediul Consiliului Județean Iași, etajul 1), Municipiul Iași, până la data de
01.10.2018, ora 11.00, dosarul personal ce va conține:
• Curriculum Vitae, în format Europass, din care să reiasă studiile, certificările și
experiența profesională, semnat și datat pe toate paginile;
• Copie carte de identitate;
• Copii ale actelor de studiu, certificărilor, documente din care să reiasă educația și
experiența profesională relevantă/vechimea în domeniu (ulterior, la cerere, se vor
prezenta și documentele originale pentru conformitate);
• Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie, în termen de valabilitate;
• Cazier judiciar, în termen de valabilitate;
• Alte documente relevante care să demonstreze îndeplinirea cerințelor, respectiv:
antreprenor/reprezentant al unei organizații patronale/camere de comerț.
Selecția va cuprinde următoarele etape:
A. Evaluarea eligibilității aplicațiilor primite
1. Se evaluează conformitatea conținutului dosarului individual de aplicație;
2. Dosarul individual de aplicație va fi declarat ADMIS sau RESPINS, după caz.
B. Selecția
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1. Se evaluează conținutul calitativ al documentelor incluse ordonându-se candidații
descrescător după criteriul „experiența în domeniul consilierii antreprenoriale”,
declarându-se admis candidatul aflat pe primul loc.
OBS. Rezultatul selecției va deveni operațional, dacă și când OIR POSDRU N-E va accepta
propunere făcută de Beneficiar.
Date de contact:
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST
Manager proiect: Alina POPA
Email: office@adieuronest.ro
Tel: 0232/273.814
Director Executiv,
Alina POPA
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