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

beneficiar, proiectul CNFIS-FDI-2021-0327 – e-QUAL EDU. Medii digitale pentru 

îmbunătățirea calității educației și creșterea inserției pe piața muncii. Maximizarea 

beneficiilor tehnologiilor vizuale în procesul de învățare prin medii virtuale de predare în 

perioada 10.05.2021 - 17.12.2021. 

Implementarea presupune o serie de activități care vor conduce la rezultatele asumate 

la nivelul proiectului.  

Echipa de management a proiectului este compusă din următoarele poziții: 

1. Director de proiect;

2. Asistent proiect;

3. Responsabil financiar;

4. Responsabil Resurse umane;

5. Consilier juridic;

6. Responsabil salarizare.

Având în vedere experiența demonstrată în activități similare anterioare ocuparea 

posturilor din echipa de management este: 

1. Lect. univ. dr. Cătălin VRABIE – Director de proiect;

2. Drd. Luminița MOVANU – Asistent proiect;

3. Nicoleta Lucia DUMITRESCU – Responsabil financiar;

4. Olga ISPAS – Responsabil Resurse umane;

5. Mădălina GARDU-VOICU – Consilier juridic;

6. Cristina Nicoleta MÎRZAC – Responsabil salarizare.

Conform cererii de finanțare, activitățile se vor realiza prin aportul echipei de 

management, dar și prin selecția de resursă umană (experți educație, experți programare și 

asistenți cercetare). 

În baza cererii de finanțare și a procedurii de selecție aprobată la nivelul SNSPA, 

pentru demararea activităților, au fost identificate șase poziții de experți educație (atașat fișele 

de post aferente), două poziții experți programare (atașat fișele de post aferente) și un asistent 

cercetare pentru implementarea activităților în vederea atingerii rezultatelor, astfel: 

Activitate Perioada 

de derulare 

Experți detalii Salariul brut lei / 

lună 

Realizarea 

activităților 

administrative 

/ management 

24.05.2021 

– 

17.12.2021 

Director proiect 

40 ore lunar / total 320 ore

24.05.2021 

– 

17.12.2021 

Asistent proiect

10 ore lunar / total 80 ore

24.05.2021 

– 

10.09.2021 

Responsabil financiar 

10 ore lunar / total 40 ore

24.05.2021 

– 

Responsabil Resurse umane

10 ore lunar / 



10.09.2021 total 40 ore 

24.05.2021 

– 

10.09.2021 

Consilier juridic 

10 ore lunar / total 40 ore

24.05.2021 

– 

10.09.2021 

Responsabil salarizare 

10 ore lunar / total 40 ore

Realizarea 

activităților 

specifice 

proiectului 

26.05.2021 

– 

17.12.2021 

Experți programare 

40 ore lunar / total 320 ore

01.06.2021 

– 

30.11.2021 

Experți educație 

40 ore lunar / total 240 ore

26.05.2021 

– 

10.09.2021 

Asistent cercetare 

10 ore lunar / total 40 ore

Pentru selecția experților menționați propunem următorul calendar de selecție: 

- Publicarea posturilor: 20.05.2021  

- Perioada de înscriere la concurs: 20-21.05.2021 

- Selecția candidaților și afișarea rezultatelor: 24.05.2021 

- Contestații: 25.05.2021 

- Încheierea contractelor de muncă: 26.05.2021 

Depunerea dosarelor de candidatură pentru ocuparea posturilor se va face online la adresa de 

mail vrabie.catalin@gmail.com. 

Propunem spre aprobare următoarea comisie de selecție: 

- Lect. univ. dr. Cătălin VRABIE – Președinte 

- Conf. univ. dr. Diana-Camelia IANCU – membru 

- Lect. univ. dr. Carmen SĂVULESCU – membru  

mailto:vrabie.catalin@gmail.com


 
 

 

FIȘĂ DE POST 

 

Proiect CNFIS-FDI-2021-0327 – e-QUAL EDU. Medii digitale pentru îmbunătățirea calității 

educației și creșterea inserției pe piața muncii. Maximizarea beneficiilor tehnologiilor vizuale 

în procesul de învățare prin medii virtuale de predare  

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general (OG) al proiectului este de a adapta 

procesul de învățare nevoilor studenților, prin digitalizarea educației în domeniul științelor 

sociale, în vederea creșterii capacității instituționale și îmbunătățirii calității actului didactic 

asigurându-se astfel premisele unei bune inserții pe piața forței de muncă a absolvenților 

SNSPA. 

 

Informații generale 

Activitatea 

Denumirea 

funcției  

Expert programare 

Nivelul funcției De execuție 

Nivel de 

subordonare 

Este subordonat directorului de proiect 

Nivel de 

relaționare 

Colaborează cu ceilalți cercetători/cadre didactice de la nivelul SNSPA 

Obiectivul 

general al 

funcției 

Realizarea activităților specifice din zona de dezvoltare software în 

vederea compatibilizării platformei apcampus.ro (platforma Facultății 

de Administrație Publică) cu  livresq.com (platforma care va fi folosită 

pentru realizarea de conținut educațional online). 

Activități și 

subactivități  din 

cadrul proiectului 

Va realiza activitățile specifice de dezvoltare software precum: 

1. Realizarea unui plugin necesar exportului/importului pachetelor 

informaționale dintre apcampus și livresq; 

2. Compatibilizarea cursurilor realizate de către experții educaționali în 

platforma livresq.com în vederea importării acestora în apcampus.ro. 

Responsabilitățile 

expertului: 
 asigură implementarea și monitorizarea 

importurilor/exporturilor pachetelor de date dintre platformele 

numite; 

 răspunde de buna desfășurare a proceselor de import/export a 

datelor; 

 asigură încadrarea în termenele prevăzute în planificarea 

activităților proiectului, contractul de grant. 

 întocmește lunar propria declarație privind activitățile 

desfășurate în cadrul proiectului;  

 face propuneri de îmbunătățire a stilului de lucru pentru a 

maximiza eficiența atingerii obiectivelor propuse;  

 răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează 

informațiile din domeniul său de activitate;  

Cerințe specifice privind ocuparea postului 

Studii și 

experiență 

necesare 

Diplomă de licență Automatică / informatică 

Experiență în dezvoltare software și programare 

Cunoștințe și 

abilități 

Cerințe angajare 

- ReactJS - experiență de minim 2 ani  

- HTML5, XML,CSS la nivel mediu - avansat 

- OOP methodology 



 
 

 

- Ideal cunoașterea Javascript la nivel avansat  

- experiență cu Git/SVN 

- experiență cu JIRA, Trello, Asana sau ceva similar 

 

Vor fi apreciate suplimentar: 

- Peste 3 ani experiență in dezvoltarea de software  

- Diplomă universitară în informatică sau alt domeniu similar 

- Experiență în dezvoltarea a cel puțin 1 software educațional  

- Capacitatea de a comunica în limba română 

Grafic de plăți Plata lunară în funcție de activitatea prestată. 

Perioada de derulare a activității: Activitățile specifice postului se vor desfășura pe o 

perioadă de 8 luni începând cu data de 26.05.2021, într-un număr maxim total de 40 ore pe 

lună. 

 

Director proiect, 

Lect. univ. dr. Cătălin VRABIE 

 

 

 

Expert  

Nume:   __________________ 

Semnătură: 

Data:  

 

Responsabil Resurse Umane, 

Olga ISPAS 

 

 

 


