Fișă post MEMBRU JURIU
Nume și prenume: _______________
Codul ocupaţiei: 241251 expert evaluator de întreprinderi
Cadrul de desfășurare al activității
Proiectul “Start la Antreprenoriat în Nord-Est (S.A.N-E)”, ID 105269 îşi propune facilitarea
dezvoltării economice la nivelul Regiunii Nord-Est prin încurajarea antreprenoriatului pentru 350
de persoane, susţinerea înfiinţării a 45 de întreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban și
crearea a minimum 100 de noi locuri de muncă.
Prin proiect, participanţii din Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui (şomeri, angajaţi și
persoane inactive) vor beneficia de cursuri intensive de formare în domeniul antreprenoriatului și
sprijin în realizarea planurilor de afaceri.
În cadrul proiectului va fi organizată o competiție a planurilor de afaceri, iar 45 dintre planuri vor
fi selectate în vederea finanţării cu sume de circa 138.709 lei/afacere. Prin participarea la stagii
de practică și sesiuni de mentorat, cei 45 de antreprenori, titulari ai planurilor selectate, îşi vor
îmbunătăţi competenţele, crescând astfel rata de succes a firmelor. Toate cele 45 de afaceri vor
beneficia de monitorizare din partea unor specialişti pe o perioadă de 18 luni de la înfiinţare.
Activitățile în care este implicat
Activitatea va privi selecția planurilor de afaceri prin aplicarea procedurii de selecție dezvoltată
în cadrul proiectului.
Modalitate de contractare: Contract de muncă, normă parțială 4 ore/zi.
Atribuţii:
În calitate de membru al juriului de selecție a planurilor de afaceri din cadrul proiectului:
• Contribuie cu propuneri la realizarea procedurii de comunicare și organizare a activității
juriului;
• Își însușește și asumă termenele de realizare prevăzute în metodologia specifică.
• Își însusește și aplică cu strictețe procedura de evitare a conflictului de interese;
• Analizează și evaluează planurile de afaceri (etapele II-IV), completând instrumentele
prevăzute de procedura de selecție (grile de evaluare, rapoarte de evaluare, clasamente
etc);
• Își desfășoara activitatea în limitele și spiritul respectării confidențialității informațiilor, în
vederea asigurării egalității de șanse a participanților la concurs, prin evaluarea imparțială
și echitabilă a tuturor planurilor de afaceri și garantarea unui cadru transparent și
nediscriminatoriu de desfășurare a selecției;
• Participă la întâlnirile juriului (online sau față în față), conform planificarii realizate
împreună cu președintele juriului și coordonatorul activității de selecție planuri;
• Colaborează cu ceilalți membrii ai juriului în alcătuirea clasamentelor intermediare și a
clasamentului final, inclusiv lista finală a planurilor de afaceri selectate și lista de rezerve.
• Completează toate documentele prevăzute de procedura de selecție și le transmite periodic
(lunar) coordonatorului analiză și selecție planuri;
• Asigură soluționarea obiectivă a eventualelor contestațiilor;
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Completează și transmite în termenele prevăzute instrumentele de raportare specifice
proiectului și poziției ocupate;
Contribuie la realizarea unui raport cu privire la modalitatea de organizare și derulare a
fiecărei sesiuni de evaluare a planurilor de afaceri;
Furnizează informații cu privire la activitatea sa în cadrul proiectului cu respectul
confidentialității și în limitele stabilite împreună cu coordonatorul activității de analiză și
selecție planuri/managerul de proiect.

În calitate de președinte al juriului (stabilit de membrii juriului, pentru fiecare sesiune de
evaluare în parte, prin rotație, funcția nu prevede stimulente financiare, remunerația fiind
aceeași):
• Este responsabil de asigurarea unui climat de colaborare și comunicare între membri juriului
în scopul garantării calității evaluării planurilor de afaceri;
• Răspunde de aplicarea cu strictețe a procedurilor ce privesc organizarea și funcționarea
activității juriului (comunicare și organizare a activităților juriului, evaluare, evitare a
conflictului de interese);
• Facilitează întâlnirile membrilor juriului la care nu participă coordonatorul activității sau
managerul de proiect, dacă este cazul;
• Transmite coordonatorului activității centralizatorul cu punctajele acordate de fiecare
membru al juriului in cadrul respectivei sesiuni de jurizare.
Nivel de studii - Studii superioare
Experienţă solicitată - experiență în cadrul mediului de afaceri/bancar de minim 5 ani (dovedită
prin contracte de muncă/prestări servicii/adeverințe și fișe de post).
Atitudini/Cunoștinte/Competenţe necesare
-

corectitudine, integritate, obiectivitate;
seriozitate/responsabilitate;
adaptabilitate, autocontrol, răbdare, atitudine pozitivă;
capacitate de analiză, gândire critică, spirit de observație;
bune capacități de comunicare orală și scrisă;
bună capacitate de utilizare a calculatorului și aplicațiilor de tip VOIP;
foarte bune capacități de luare a deciziilor;
cunoștinte privind cadrul legal de organizare și funcționare a IMM-urilor.

Se subordonează managerului de proiect și colaborează funcțional cu coordonatorul analiză
și selecție planuri și evaluatorul eligibilitate planuri.

Quanta Resurse Umane SRL
Reprezentant legal

Angajat

Ciprian Daraban

Nume prenume

Semnătura

Semnătura

Data

Data
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