
 

 
 

Anunț angajare – posturi vacante pe perioadă determinată în cadrul proiectului „#StudentSNSPA: traseu educațional 
echitabil. integrare si reușită pe piața muncii” – CNFIS  

 
 
Obiectivul general al proiectului: Scopul general al proiectul este de a dezvolta și consolida capacitatea instituțională a Școlii 
Naționale de Studii Politice și Administrative în vederea implementării principiului de incluziune socială, prin măsuri integrate care 
să vizeze creșterea accesului la învățământ universitar și tranziția către piața muncii a studenților și studentelor SNSPA. 
Proces de selecție a resursei umane: intern (pentru toate pozițiile menționate mai jos) 
 

 Informații generale 

1 Activitatea 

1.1 Denumirea funcției  Expert cercetare cantitativa 

1.2 Număr poziții 2 (două) 

1.3 Perioada August – Decembrie 2020 

1.4 Nr. ore/tarif pe ora 
(brut) 

13 ore/ 151 lei (ora, valoare brută) 

1.5 Obiectivul general al 
funcției 

Realizarea de activități specifice pentru: dezvoltarea și consolidarea capacității instituționale a 
SNSPA în vederea implementării principiului de incluziune socială, prin măsuri integrate care 
să vizeze creșterea accesului la învățământ universitar și tranziția către piața muncii a 
studenților și studentelor SNSPA. 

1.6 Activități și sub activități  
din cadrul proiectului 

 3.2 realizarea unui studiu privind integrarea pe piața muncii a absolvenților SNSPA; 

 3.3 realizarea de  cinci (5) profiluri profesionale ale absolvenților; 

1.7 Responsabilitățile 
expertului: 

 Participarea la realizarea unui instrument de cercetare cantitativ (chestionar) necesar 
pentru realizarea studiului referitor la integrarea pe piața muncii a absolvenților SNSPA; 

 Participarea la implementarea și realizarea studiului privind integrarea pe piața muncii a 
absolvenților SNSPA; 

 Participarea la realizarea raportului final al studiului privind inserția absolvenților SNSPA 
pe piața muncii; 

 Participarea la realizarea de cinci (5) profiluri profesionale ale absolvenților în baza 
rezultatelor studiului. 

 Participarea la realizarea (înregistrare, prelucrare audio-video etc.) și publicarea de  

 Participarea la ședințele echipei de management și de implementare ale proiectului; 

 Realizează lunar o fișa de pontaj în care sunt prezentate activitățile realizate în cadrul 
proiectului, pe care o predă directorului de proiect în cel mult 5 zile de la încheierea 
calendaristică a lunii; 

 Sarcini suplimentare, stabilite de către directorul de proiect și de expertul-coordonator 
responsabil promovare, necesare pentru implementarea corespunzătoare a proiectului și 
atingerea rezultatelor stabilite; 

2 Cerințe specifice privind ocuparea postului 

2.1 Studii şi experiență 

necesare 

 

 Studii superioare; 

 Experiență în analiza de date cantitative și realizarea de rapoarte de cercetare; 

 Expertiză în domeniul învățământului superior; 

 Experiență în realizarea de studii și analize la nivel național; 
Constituie avantaje: 

 Minimum 3 ani experiență în instituțiile de învățământ superior; 

 Implicarea în proiecte finanțate din fonduri nerambursabile; 

 Experiență în operare ale aplicațiilor pentru prelucrarea bazelor de date 

2.2 Cunoștințe şi abilități  Abilități de analiză, sinteză şi integrare a informațiilor în documente de lucru suport, 
intermediare şi/sau în livrabile finale 

 Cunoștințe privind comunicarea online și gestionarea rețelelor social media; 

 Cunoștințe de operare ale aplicațiilor din pachetul Microsoft Office- nivel avansat; 
programe de analiza date statistice (SPSS, STATA, R etc.) 

3. Grafic de plăți Plata lunară în funcție de activitatea prestată. 



 

 
 

4. Dosarul de concurs Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține 
următoarele documente: 

 Cerere  de  înscriere  la  concurs  adresată  conducătorului  autorității  sau  instituției  
publice organizatoare;  

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

 Copie a actelor de studii conform cerințelor specifice; 

 Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în 
copie sau declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea cerințelor de vechime; 

 Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;  

 Curriculum  vitae  în  format  european  (www.cveuropean.ro/cv-online.html).  

 

 

Dosarele de concurs se vor transmite prin email pe adresa: alina.dragolea@politice.ro 

Pentru selecția experților menționați se va avea în vedere următorul calendar de selecție: 

- 20 – 23 iulie 2020 depunere dosare online  

- 24 iulie 2020 evaluare dosare, selecție experți și afișare rezultate 

- 27 iulie 2020 – depunere contestații 

- 28 iulie 2020 afișare rezultate 
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