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Anunț recrutare 

 

Asociația Afaceri Comunități Oameni din România în calitate de Partener al proiectului  "Start-up 
business – o şansă pentru tine şi comunitatea ta!", nr. POCU/82/3/7/105217, proiect cofinanțat din 
Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, derulează selecția de 
experți în vederea constituirii Comisiei de solutionare a contestatiilor depuse în cadrul concursului de 
planuri de afaceri realizat în baza Metodologiei de concurs a planurilor de afaceri -  evaluare și selecție. 

Pentru Comisia de solutionare a contestatiilor:  

- 1 post de Evaluator planuri de afaceri –contestatii  

Candidatii trebuie sa aiba domiciliul/resedinta in  aria de implementare a proiectului,  Regiunea 
de Dezvoltare Sud-Est, judetele Galati, Braila, Vrancea, Buzau, Tulcea si Constanta si sa fie 
reprezentati ai mediului de afaceri din aceasta regiune. 

 Cerințe din fișa postului 

Educație solicitată: Studii superioare economice/tehnice/juridice finalizate – 5 ani 
 
Experiență solicitată: 

 peste 10 ani experiență generală în muncă 
 3 ani experiență în managementul/conducerea unei întreprinderi 

 
Competențe solicitate:  

 capacitate de coordonare, evaluare, analiză și sinteză 
 abilitați de lider 
 capacitatea de previziune a evenimentelor;  
 abilitați de negociere;  
 capacitate de a stabilit relații. 

 
Atribuțiile evaluatorilor planurilor de afaceri: 

 Evaluează planurile de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului; 
 Respectă Metodologiei de concurs a planurilor de afaceri -  evaluare și selecție elaborată în 

cadrul proiectului și aprobată de MFE; 
 Implementează un cadru corect de concurs astfel încât selecția planurilor de afaceri să se 
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realizeze într-o manieră corectă, etică și echidistantă, respectând întocmai principiile de 
transparență, egalitate de șanse, corectitudine și nediscriminare; 

 Selectează planurile de afaceri în condițiile impuse de Metodologia de concurs; 
 

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente: 

 CV în format EuroPass din care să reiasă studiile, certificările și experiența profesională, 
semnat și datat pe toate paginile; In CV se va specifica functia pentru care candideaza. 

 Documente suport care atestă cele declarate în CV, pentru fiecare perioadă de activitate 
profesională desfășurată și menționată în CV ca Experiență profesională, precum și diplome de 
studiu și/sau diplome/certificate de formare care atestă informațiilor menționate în CV la 
Educație și formare, alte documente  din care rezultă că au experiență dovedită în 
antreprenoriat, în copie conform cu originalul, cu semnătură și dată pe fiecare pagină 

 Declarație de disponibilitate – Anexa 6 
 Declarație privind incompatibilitatea și conflictul de interese – Anexa 7 
 Alte documente relevante care să demonstreze îndeplinirea cerințelor, respectiv reprezentant al 

mediului de afaceri; 
 

Persoanele interesate pot depune dosarul de candidatură la sediul Federației Agrostar din Galați, 
str. Portului Nr 23, Complex administrativ A- Parc de Soft, camera 09 sau prin email la adresa 
office@asociatia-acor.ro, până la data de 01.03.2019 ora 16:00. 
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Anexa 6 

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE 

 

Subsemnatul/a …….............................................., CNP .................................., 
posesor/posesoare CI serie ........, număr .........................., eliberată la data de 

........................., de către.............................., domiciliat în localitatea 

……......................................…., 

strada ......................................... nr ………, bl ................, ap ............., 

Judetul.................……….,telefon:……………………………..,e-mail:…………………………….…………..,  

declar ca sunt capabil şi disponibil să lucrez pe poziţia evaluator planuri de afaceri, în 
cadrul Concursului de Planuri de Afaceri organizat în cadrul proiectului „Start-up business 
– o șansă pentru tine si comunitatea ta!” POCU/82/3/7/105217, în cazul în care 
candidatura mea pentru această poziţie va fi selectată de către organizator, în perioada: 

 

 

 

 

Nume și prenume         Dată 

Semnătură 
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Anexa 7 
 
Declaraţie evitare incompatibilitate și asigurarea confidenţialităţii datelor 

 
 

Subsemnatul/a ......................................................................,  în
 calitate de Evaluator planuri de afaceri în cadrul proiectului „Start-up 
business – o șansă pentru tine și comunitatea ta!” POCU/82/3/7/105217 ,declar pe 
propria răspundere în deplină cunoștinţă de cauza și neconstrâns de nimeni, cunoscând 
prevederile art. 326 din Codul Penal privind sancţionarea falsului în declaraţii, că nu mă 
aflu în nicio situaţie de conflict de interese sau de incompatibilitate cu persoanele 
participante la Concursul de idei de afaceri din cadrul proiectului „Start-up business – o 
șansă pentru tine și comunitatea ta!”: 
 Nu am niciun interes personal care să influenţeze îndeplinirea atribuţiilor de 

evaluator cu imparţialitate și obiectivitate; 
 Nu sunt implicat financiar în mod direct sau indirect în activităţile persoanelor-

potenţiali beneficiari de ajutor de minimis pentru înfiinţarea unei întreprinderi; 
 Nu sunt interesat sub nici o formă și nu am cunoștinţă ca rudele mele apropiate să 

fie interesate în soluţionarea unei cauze, într-un anumit mod, care m-ar 
determina, să fiu subiectiv în legătură cu responsabilitatea atribuită în calitate de 
evaluator în cadrul proiectului; 

 Nu desfășor în paralel activităţi care afectează sau sunt susceptibile de a afecta 
integritatea, obiectivitatea exercitării atribuţiilor de evaluator din cadrul 
proiectului; 

 
Mă oblig să păstrez, în condiţiile legii, confidenţialitatea deplină a datelor şi informaţiilor 
pe care le deţin sau la care am acces pe perioada desfăşurării activităţii şi să nu le utilizez 
abuziv sau în folos personal, sau să le fac cunoscute unui terţ pe toată perioada de 
desfășurare a proiectului. 

 
Nume și Prenume …………………………………… 

Semnătură …………………………………….......... Data.......................... 
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