
1. Rezultatul concursului organizat pentru ocuparea posturilor de Expert/ă în cadrul 

proiectului 

#StudentSNSPA: traseu educațional echitabil, integrare si reușită pe piața muncii  

(CNFIS-FDI-2020-0445) 

 

În urma finalizării procesului de evaluare pentru posturile de expert/ă în cadrul proiectului 

#StudentSNSPA: traseu educațional echitabil, integrare si reușită pe piața muncii, comisia de 

selecție au fost declarate admise următoarele persoane:  

Andreea Gheba – post Expert implementare activități transversale 

Anca-Ioana Goga – post Expert coordonator promovare 

Gabriela Codescu – post Expert promovare (universitate) 

Alexandru-Radu Pleșiță - post Expert promovare (universitate) 

Ioana Antoaneta Dodi – post Expert promovare (facultate) 

Monica Stroe - post Expert promovare (facultate) 

Andreea Mitan - post Expert promovare (facultate) 

David Diaconu -  post Expert promovare (facultate) 

Andreea Roxana Răceanu - post Expert promovare (facultate) 

Liliana Stancu – post Expert baze de date 

 

2. Rezultatul concursului organizat pentru ocuparea posturilor de Asistent/ă implementare în 

cadrul proiectului 

#StudentSNSPA: traseu educațional echitabil, integrare si reușită pe piața muncii 

Pentru postul de Asistent implementare (5 poziții) și-au depus dosarul de candidatură 6 

persoane: Ioana Pantilimon, Ioan Ghineț, Georgiana Mădălina Mihăilă, Andreea Mădălina 

Voinea, Radu-Andrei Grecu, Florina – Ionela Nănescu. Comisia de selecție a stabilit procedura 

de departajare a candidaților (vezi Anexa), în conformitate cu criteriile precizate în anunțul de 

angajare publicat pe snspa.ro pentru postul Asistent implementare (http://snspa.ro/wp-

content/uploads/2020/04/FDI-2020-_Selectie-experti-studentSNSPA.pdf). În urma evaluării 

candidații au obținut următoarele punctaje: 

Ioana Pantilimon – 100 puncte 

Ioan Ghineț – 80 puncte 

Georgiana Mădălina Mihăilă – 90 puncte 

Andreea Mădălina Voinea – 80 puncte 

Radu-Andrei Grecu – 70 puncte 

http://snspa.ro/wp-content/uploads/2020/04/FDI-2020-_Selectie-experti-studentSNSPA.pdf
http://snspa.ro/wp-content/uploads/2020/04/FDI-2020-_Selectie-experti-studentSNSPA.pdf


Florina – Ionela Nănescu - 90 puncte 

În urma analizei documentelor existente la dosarul de concurs al candidaților, comisia de 

selecție a decis angajarea pe postul Asistent implementare (5 poziții) a următoarelor 

persoane: Ioana Pantilimon, Ioan Ghineț, Georgiana Mădălina Mihăilă, Andreea Mădălina 

Voinea și Florina – Ionela Nănescu 

 

Contestațiile se transmit în termen de 24 ore de la afișarea anunțului la adresa de email: 

alina.dragolea@politice.ro.  



ANEXĂ: Criterii de acordare a punctajului pentru postul de Asistent implementare: 

Experiență în activități derulate în cadrul cluburilor academice, organizațiilor non-

guvernamentale, centrului de consiliere şi orientare profesională sau orice alt tip de organizație 

care desfășoară activități în domeniile de studiu specifice SNSPA – 30 puncte 

Experiență în activități specifice de promovare online și offline – 20 puncte 

Implicarea în procesul de admitere derulat la nivelul SNSPA - 30 puncte 

Cunoștințe privind comunicarea online și gestionarea rețelelor social media – 10 puncte 

Abilitatea de a lucra online - 10 puncte 

 

 

 


