
 
 

 

 

ANUNȚ DE ANGAJARE 

Proiect EMBRACE 

Expert implementare (1 post) 

Informații generale 

Școala Națională de Studii Politice și Administrative, care implementează în calitate de 

partener, proiectul cu titlul European Corporate Social Entrepreneurship curriculum, acronim 

EMBRACE, cod 601132-EPP-1-2018-1-IE-EPPKA2-KA, finanțat prin intermediul Programului 

Erasmus +, Axa KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Knowledge 

Alliances, cu o durată de 36 luni (perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2022), scoate la concurs 

1 post de Expert implementare. 

 

Condiții generale de participare:  

Pentru ocuparea postului vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:  

a) au cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;  

b) cunosc limba română, scris și vorbit;  

c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  

d) au capacitate deplină de exercițiu;  

e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează  

f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs;  

g) nu au fost condamnații definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-

o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.  

 

Condiții specifice pentru ocuparea postului scos la concurs:  

- Educatie solicitata: absolvent de studii superioare de lunga durata; 

- Experienta specifica de minim 3 ani, pe urmatoarele componente: 

o Experienta  in utilizarea algoritmilor de Procesare a Limbajului Natural (PLN) 

o Experienta in utilizarea limbajului Python 



 
 

 

o Experienta in administrarea bazelor de date 

- Abilitati de lucru la distanta – autonomie in indeplinirea sarcinilor de lucru, respectarea 

termenelor limita, comunicare eficienta cu echipa de proiect 

- Cunoștințe de limba engleză – nivel B2 

Constituie avantaje:  

- Experienţa în implementarea unor proiecte în domeniul învăţământului superior sau în 

domeniul cercetării și inovării (proiecte finanţate din fonduri europene, proiecte de 

cercetare cu finanţare naţională sau internaţională, proiecte finanţate la nivel instituţional);  

 

Departajarea candidatilor se face in functie de existenta experientei de lucru. 

 

Dosarul de concurs  

- Opis al tuturor documentelor existente în dosar, semnat și datat; 

- Cerere de inscriere la concurs adresta conducatorului autoritatii sau institutiei publice 

organizatoare  

- Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

- Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează* 

- Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 

6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 

unitățile sanitare abilitate sau o declaraţie pe propria răspundere în acest sens, în cazul în 

care adeverinţa nu poate fi eliberată în timp util* 

- Curriculum vitae în format european, semnat și datat pe fiecare pagină, în care se specifică 

postul vizat  

- Copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor efectuate și ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea 

condițiilor specifice prevăzute pentru ocuparea postului; 

- Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului 

Documentele doveditoare ale studiilor și experienței/ expertizei declarate în CV se depun în copie, 

certificate pentru conformitate cu originalul. 

* Dacă un candidat este admis, cazierul judiciar și adeverința medical se prezintă în original la 

semnarea contractului individual de muncă  

 



 
 

 

Calendarul concursului  

- Publicare anunț - 06.07.2020 

- Depunere dosare concurs şi verificare 

documente dosar 

- 06.07.2020- 20.07.2020 

- Evaluarea dosarelor și afișarea 

rezultatelor 

- 21.07.2020 

- Depunerea contestațiilor, online - 22.07.2020 

- Soluționarea contestațiilor și afișarea 

rezultatelor 

- 23.07.2020 

- Comunicarea rezultatelor finale ale 

procesului de recrutare şi selecţie 

- 24.07.2020 

 

Candidaturile transmise dupa data limita indicata in anuntul de selectie, precum şi cele incomplete vor 

fi respinse. 

 

Termeni de referință 

 Denumire post: 

Expert implementare 

 Responsabilităţile expertului:  

Contribuie la realizarea analizelor privind antreprenoriatul social corporativ din cadrul proiectului; 

Utilizează analiza semantică pentru a identifica modele dintr-un corpus de documente și știri care 

cuprinde texte identificate ca exemple relevante; 

Asigură integrarea în baza de date a unor noi fluxuri de știri; 

Utilizează algoritmi de machine learning pentru a identifica, în urma unei monitorizări a unor 

fluxuri de știri, alte informații și știri relevante pentru modelele stabilite; 

Participă la întâlnirile de lucru ale echipei; 

Contribuie la realizarea livrabilelor și a documentelor justificative  

 Perioada de lucru 

5 luni (1 August 2020 - 31 Decembrie 2020) 

 Număr de ore lucrate 

54 ore/lună, repartizate inegal 



 
 

 

 Salarizare 

Valorile salariale aferente proiectelor implementate în România sunt prezentate în Ghidul 

Programului Erasmus Plus.  

 

Date de contact:  

Depunerea dosarelor de candidatură pentru ocuparea posturilor se va face exclusiv on-line la 

adresa raluca.coscodaru@snspa.ro, în format .pdf, într-un sigur document, salvat cu numele 

candidatului/ei. 

 

Relații suplimentare se pot obtine accesând pagina http://snspa.ro/cercetare/proiecte/embrace/ sau 

pe adresa raluca.coscodaru@snspa.ro.   
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MODEL CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

 

 

 

Domnule rector, 

 

Subsemnatul/a…………., domiciliat/ă în localitatea ……, strada….., nr…., 

bl……sc……..et……ap…., legitimat/ă cu ……. seria….. nr……., eliberat de…………. la data 

de ……….., CNP…………….., vă rog să îmi aprobați înscrierea la concursul pentru ocuparea 

postului de …….. , în cadrul proiectului…………., cod ………….. 

 

 

Semnătura : 

 

Data : 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Domnului Rector al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative 


