Anunt
selectie consilier juridic in cadrul proiectului VESTART- Arta Antreprenoriatului

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului” Regele Mihai I al
Romaniei „ din Timisoara este beneficiara unei finantari nerambursabile prin Programul
Operational Capital Uman pentru implementarea proiectului cod SMIS 105729 - VESTART Arta antreprenoriatului.
Proiectul este implementat in parteneriat cu S.C DAST TRAINING CENTER SRL in
cadrul apelului de proiecte POCU/82/3/7/Creşterea ocupării prin susţinerea
întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana.
Perioada de implementarea a proiectului: 12.01.2018 – 11.01.2021
Obiectivul general al proiectului îl reprezinta promovarea unor locuri de muncã durabile şi
de calitate precum şi sprijinirea mobilităţii lucrãtorilor în Regiunea de Vest prin
dezvoltarea unei scheme de antreprenoriat în trei etape, care vizeazã formarea în domeniul
antreprenoriatului pentru 400 de persoane fizice cu vârsta intre 18 ani-64 ani (din care 50
% femei şi respectiv 50% bãrbaţi ), someri, persoane inactive, persoane care au un loc de
munca si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: doresc sã înfiinţeze oafacere
nonagricolã în mediul urban din regiunea Vest, în scopul creãrii de noi locuri de muncã şi îşi
au reşedinţa sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban din regiunea de Vest si susţinerea
şi acordarea de sprijin financiar nerambrursabil
pentru minim 54 de iniţiative
antreprenoriale ale acestora.
In vederea completării echipei de implementare a proiectului, anunţăm că în perioada 10 21 mai 2018 , Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului” Regele
Mihai I al Romaniei „ din Timisoara organizează selecţia de dosare pentru pentru postul de:
1. Consilier juridic – 1 post norma 4 ore/zi

• Atribuții: Vizeaza de legalitate toate documentele referitoare la grupul tinta,Intocmeste
si redacteaza metodologia si regulamentul de organizare a concursului de
idei de afaceri pentru implementarea schemei de minimis,Intocmeste si redacteaza
regulamentului deorganizare si functionare a comisiei de evaluare si selectie a celor minim
54 de întreprinderi beneficiare precum si a comisiei de contestatii din
cadrul concursului,Intocmeste contractele de subventie incheiate cu firmele beneficiare
ale schemei de minimis,Acorda consultanta juridica pentru înfiintarea si
demarea functionarii întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de
minimis în cadrul proiectului,Intocmeste decizii de numire a comisiilor
implicate in relatia cu grupul tinta,ofera consuntanta juridica persoanelor selectate
in domeniul legislatiei si securitatii in munca, in domeniul achizitiilor, dreptului comercial,
etc.

• Cerințe: studii superioare profil juridic- min. 4 ani si experienta in domeniul juridic
minim -11 ani.
Dosarul de candidatura va contine:
-

CV – model europass;
Documete doveditoare ale studiilor juridice ;
Documente de identitate;
Documente doveditoare ale experientei profesionale;

CALENDARUL SELECȚIEI:
•
•
•

•

Perioada de depunere a dosarelor personale de înscriere, la prorectorat relatii internationale
: 10 mai– 18 mai 2018 , până la ora 12.00, Tel contact: 0256277071
Evaluarea CV-urilor și postarea rezultatelor (ADMIS/RESPINS) pe site-ul USAMVB : 20 mai 2018
Afișarea pe site-ul USAMVB a programării pentru interviu, a candidaților care au obținut ADMIS
în urma evaluării CV-ului depus pentru ocuparea aceluiași post, doar în situația în care
numărul de candidați admiși depășește numărul de posturi publicate: 20 mai 2018
Susținerea interviului de către candidații care au obținut ADMIS în urma evaluării CV-ului
depus pentru ocuparea aceluiași post, în situația în care numărul de candidați depășește
numărul de posturi 21 mai 2018

Aplicaţiile neconforme cu cerinţele de mai sus sau transmise pe altă cale, nu vor fi luate în
considerare.

