
 

 
 

 
 

 
ANUNŢ SELECŢIE INTERNĂ EXPERŢI IMPLEMENTARE PROIECT 

 
 

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

proiectul ,,SNSPA - educaţie incluzivă şi acces pe piaţa muncii”, Continuă#Educaţia, CNFIS-FDI-2021-

0319 în perioada 10.05.2021 - 17.12.2021.  

 Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea sustenabilă a unui mediu incluziv şi 

consolidarea capacităţii instituţionale prin educaţie de calitate în SNSPA cu programe integrate pentru 

studenţi şi elevi, în special a celor din medii defavorizate, care să contribuie la performanțe academice, 

oportunităţi de învăţare, consiliere profesională şi, transversal, la facilitarea accesului pe piaţa muncii.  

 În baza cererii de finantare și a procedurii de selecție aprobată la nivelul SNSPA, pentru 
implementarea activităţilor asumate, este necesară selecţia şi contractarea unui număr de 17 experți şi 
6 experţi studenţi SNSPA (pe perioadă determinată), astfel: 
 

Denumire poziţie expert Nr experti/nr 
ore/lună 

Activitate - Perioada derulare activitate 

Expert coordonator 
responsabil promovare 

1 expert 
22 ore / lună 
 

A2.3. Campanii de marketing şi promovare ofertă 
educaţională SNSPA 
10.06-30.11.2021 (6 luni) 

Termeni de referinţă/ Responsabilităţi activitate: 
- Coordonarea a minim 5 campanii de marketing astfel încât să crească accesul la servicii de 
informare, orientare şi consiliere. Realizarea a 2 tutoriale video cu informaţii utile pentru 
înscrierea la programele SNSPA. Elaborare şi distribuire materiale promoţionale care să includă 
oferta educaţională a SNSPA, dar şi diseminarea programelor integrate incluzive, create prin 
Inclusive education Toolkit – SNSPA. Realizare comunicate de presă privind activitățile din proiect 
- Realizarea lunară a fişei de pontaj pentru activitatea derulată în cadrul proiectului. 
 
Denumire poziţie expert Nr experti/nr 

ore/lună 
Activitate - Perioada derulare activitate 

Expert suport 
responsabil promovare 

1 expert 
11 ore / lună 

A2.3. Campanii de marketing şi promovare ofertă 
educaţională SNSPA 
10.06-30.09.2021 (4 luni) 

Termeni de referinţă/ Responsabilităţi activitate: 
- Organizarea a minim 5 campanii de marketing în licee. Realizarea a 2 tutoriale video cu informaţii 
utile pentru înscrierea la programele SNSPA. Elaborare şi distribuire materiale promoţionale care 
să includă oferta educaţională a SNSPA, dar şi diseminarea programelor integrate incluzive, create 
prin Inclusive education Toolkit – SNSPA. 
- Elaborare şi implicare în realizarea campaniilor de marketing. Realizarea tutorialelor video. 
Elaborare şi distribuire materiale promoţionale care să includă oferta educaţională a SNSPA, dar 
şi diseminarea programelor integrate incluzive. 
- Realizarea lunară a fişei de pontaj pentru activitatea derulată în cadrul proiectului. 
 
Denumire poziţie expert Nr experti/nr 

ore/lună 
Activitate - Perioada derulare activitate 

Expert coordonator 
activitate 

6 experţi 
22 ore / lună 
 

A1.1. Inclusive education Toolkit – SNSPA – 1 
expert/10.06 – 31.07.2021, 2.09 – 30.11.2021 (5 
luni) 
A1.2. „Educaţie pentru carieră” – 1 expert/10.06 – 



 

 
 

 
 

31.07.2021, 01.11 – 30.11.2021 (3 luni) 
A1.3. Young Leaders – Diseminează rezultatele! – 1 
expert/ 01.10 – 15.12.2021 (3 luni) 
A3.1. Programe de tutoriat – 1 expert/10.06 – 
31.07.2021, 01.10 – 30.11.2021 (4 luni) 
A4.1. Bursa Internship şi workshop “My First 
Application” – 1 expert/10.06. – 31.07.2021 (2 luni) 
A4.2. Program de mentorat – 1 expert /02.08-
30.11.2021 (4 luni) 

Termeni de referinţă/ Responsabilităţi activitate: 
- A1.1. Inclusive education Toolkit – SNSPA: crearea şi dezvoltarea unui instrumentar configurat 
prin programe integrate incluzive şi sustenabile cu scopul de a contribui la dezvoltarea unor 
instrumente strategice prin intermediul cărora să se asigure sprijin continuu studenţilor 
comunităţii SNSPA, astfel încât să existe un mediu deschis şi oportun dezvoltării competenţelor 
personale şi profesionale (prin module blended learning, workshop-uri/webinare experienţiale, 
întâlniri peer to peer şi ghiduri suport, evaluări pentru feedback). 
- A1.2. Organizarea a 2 sesiuni de informare şi promovare „Educaţie pentru carieră” cu scopul de a 
valida setul de instrumente strategice pentru Inclusive education Toolkit – SNSPA. Focus grup cu 
fişă de interviu, De la planuri de viitor la educaţie de calitate pentru viitori profesionişti! 
- A1.3. Young Leaders – Diseminează rezultatele!: coordonarea acţiunilor necesare susţinerii 
studenţilor în vederea participării acestora la conferinţe academice, susţinerea şi publicarea 
lucrărilor. Motivarea studenţilor de a participa şi la conferinţa internaţională Smart Cities, 
organizată sub egida SNSPA, FAP. 
- A3.1. Organizarea a 2 programe de tutoriat, în vederea realizării unor proiecte care au drept scop 
incluziunea socială a studenților (inclusiv a celor din mediile defavorizate, pentru creșterea ratei 
de promovare a examenelor de finalizare a studiilor, încurajarea performanţelor academice).  
- A4.1. Realizarea a 2 ateliere practice (Bursa Internship şi workshop “MyFirstApplication”), care 
să pună bazele unei reţele #Networking pentru inserţie profesională prin crearea unui spatiu de 
dezbatere pe teme de actualitate cu scopul de a relaţiona direct cu studenţii ALUMNI. 
- A4.2. Dezvoltarea unui program de mentorat care să cuprindă povești de succes, traseu 
educațional și profesional. Realizarea bazei de date cu alumni SNSPA şi elaborare şi aplicarea grilei 
de focus grup (5) pentru alumni.  
- Coordonarea activităţilor specifice. Elaborarea documentelor asociate realizării activităţilor. 
Realizarea indicatorilor asumaţi activităţii desfăşurate 
- Realizarea lunară a fişei de pontaj pentru activitatea derulată în cadrul proiectului. 
 
Denumire poziţie expert Nr experti/nr 

ore/lună 
Activitate - Perioada derulare activitate 

Expert suport activitate 7 experţi 
20 ore / lună 
 

A1.1. Inclusive education Toolkit – SNSPA – 1 
expert/10.06 – 31.07.2021, 2.09 – 30.11.2021 (5 
luni) 
A1.2. „Educaţie pentru carieră” – 1 expert/ 1.10 – 
30.11.2021 (2 luni) 
A3.1. Programe de tutoriat – 1 expert/1.10 – 
30.11.2021 (2 luni) 
A3.2. e-Mobility pentru dezvoltare personală – 1 
expert/10.06 –31.07.2021, 01.10 – 30.11.2021 (3,5 
luni) 
A4.1. Bursa Internship şi workshop “My First 
Application” – 1 expert/02.09 – 31.10.2021 (2 luni) 
A4.2. Program de mentorat – 2 experţi /1.10 -
30.11.2021 (2 luni) 



 

 
 

 
 

Termeni de referinţă/ Responsabilităţi activitate: 
- A1.1. Inclusive education Toolkit – SNSPA: crearea şi dezvoltarea unui instrumentar configurat 
prin programe integrate incluzive şi sustenabile cu scopul de a contribui la dezvoltarea unor 
instrumente strategice prin intermediul cărora să se asigure sprijin continuu studenţilor 
comunităţii SNSPA, astfel încât să existe un mediu deschis şi oportun dezvoltării competenţelor 
personale şi profesionale (prin module blended learning, workshop-uri/webinare experienţiale, 
întâlniri peer to peer şi ghiduri suport, evaluări pentru feedback). 
- A1.2. Organizarea a 2 sesiuni de informare şi promovare „Educaţie pentru carieră” cu scopul de a 
valida setul de instrumente strategice pentru Inclusive education Toolkit – SNSPA. Focus grup cu 
fişă de interviu, De la planuri de viitor la educaţie de calitate pentru viitori profesionişti! 
- A3.1. Organizarea a 2 programe de tutoriat, în vederea realizării unor proiecte care au drept scop 
incluziunea socială a studenților (inclusiv a celor din mediile defavorizate, pentru creșterea ratei 
de promovare a examenelor de finalizare a studiilor, încurajarea performanţelor academice). 
- A3.2. e-Mobility pentru dezvoltare personală – un program pilot care contribuie la dezvoltarea 
competenţelor transversale în corelaţie directă cu cerinţele pieţei muncii; este configurat prin 2 
activităţi de consiliere şi orientare în carieră: Coaching şi dezvoltare personală “Tu îţi alegi viitorul: 
iChoose” şi Atelier/webinar Critical thinking (Gândire critică). 
- A4.1. Realizarea a 2 ateliere practice (Bursa Internship şi workshop “MyFirstApplication”), care 
să pună bazele unei reţele #Networking pentru inserţie profesională prin crearea unui spatiu de 
dezbatere pe teme de actualitate cu scopul de a relaţiona direct cu studenţii ALUMNI. 
- A4.2. Dezvoltarea unui program de mentorat care să cuprindă povești de succes, traseu 
educațional și profesional. Realizarea bazei de date cu alumni SNSPA şi elaborare şi aplicarea grilei 
de focus grup (5) pentru alumni. 
- Elaborarea documentelor asociate realizării activităţilor. Realizarea indicatorilor asociaţi 
activităţii desfăşurate 
Denumire poziţie expert Nr experti/nr 

ore/lună 
Activitate - Perioada derulare activitate 

Expert facilitator  
activitate 
(coordonator/suport) 

2 experţi 
9 ore/lună 
coordonare 
11 ore / lună 
suport 
 

A1.4. Dezvoltarea unui canal online (pentru 
studenţi) şi A2.2. Dezvoltarea unui canal online 
adresat elevilor – 1 expert/10.06 – 31.10.2021 (5 
luni) şi 1expert/02.09 – 31.10.2021 (5 luni) 

Termeni de referinţă/ Responsabilităţi activitate: 
- Dezvoltarea unui canal online prin modernizarea platformei de tip blended learning Apcampus 
în vederea creşterii gradului de informare şi comunicare dintre consilieri, cadre didactice şi 
studenţi. Dezvoltare secţiune dedicată „Educaţie pentru carieră” 
- Dezvoltare şi suport platformă e-learning. Elaborarea documentelor asociate realizării 
activităţilor. Realizarea indicatorilor asociaţi activităţii desfăşurate 
Denumire poziţie expert Nr experti/nr 

ore/lună 
Activitate - Perioada derulare activitate 

Expert student SNSPA  6 experți 
25 ore / lună 
 

Expert student 1: A1.1. Inclusive education Toolkit 
– SNSPA/10.06 – 31.07.2021, 2.09 – 30.11.2021 (5 
luni) 
Expert student 2: A1.2. „Educaţie pentru 
carieră”/01.10 – 30.11.2021 (2 luni) + A1.3. Young 
Leaders – Diseminează rezultatele 02.09 – 
15.12.2021 (3,5 luni) 
Expert student 3: A2.1. Realizarea unei baze de 
date/10.06 – 31.10.2021 şi A1.4. Dezvoltarea unui 
canal online/ A2.2. Dezvoltarea unui canal online 
adresat elevilor (5 luni) 
Expert student 4: A2.3. Campanii de marketing şi 



 

 
 

 
 

promovare ofertă educaţională SNSPA – 1 
expert/10.06 – 30.06.2021; 02.09 – 30.11.2021 (4 
luni) 
Expert student 5: A3.1. Programe de tutoriat /10.06 
– 30.06.2021, 01.10 – 30.11.2021 (3 luni) Expert 
student 6: A3.2. e-Mobility pentru dezvoltare 
personală /01.10 – 30.11.2021 (2 luni) + A4.1. Bursa 
Internship şi workshop “My First 
Application”/10.06. – 31.07.2021 (2 luni) 

 
Cerinţe/competenţe necesare (fără a se limita la) pentru toate poziţiile Expert coordonator 
promovare/activitate, Expert suport promovare/activitate, Expert facilitator (coordonator/suport): 
- pregătire de bază – absolvent studii superioare; 
- abilitate de comunicare şi lucru în echipă;  
- responsabilitate faţă de atingerea rezultatelor specifice activităţii pentru care candidează; 
- experienţă în activităţi/ proiecte similare. 
 
Cerinţe/competenţe necesare pentru poziţiile de Expert student SNSPA: 
- student SNSPA (înmatriculat în ciclul de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat); 
- abilitate de comunicare şi lucru în echipă;  
- responsabilitate faţă de atingerea rezultatelor specifice activităţii pentru care candidează; 
- experienţă în activităţi similare/interacţiune cu studenţi/elevi (constituie un avantaj). 
 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE: 

Depunerea dosarelor de concurs pentru ocuparea poziţiilor anunţate se va face online la adresa de email 
adelina.peculea@snspa.ro şi vor conţine următoarele documente: 

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare 
(se poate redacta şi în corpul email-ului); 
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz 
(semnată de candidat);  
- Curriculum Vitae format Europass, datat și semnat, obligatoriu de menționat poziția vizată;  
- copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice; 
- alte acte doveditoare privind experiența/expertiza, calificările specifice aferente poziției din anunț; 
- consimțământ GDPR (anexa)  
 

Candidaturile transmise după data limită indicată în anunțul de selecție, precum și cele incomplete vor 
fi respinse. 

CALENDAR: 

Pentru selecția experților menționați, vă propunem următorul calendar de selecție: 

Înscriere la concurs: 27 mai – 1 iunie 2021 

Verificarea dosarelor de concurs: 2 iunie 2021 

Selecție și anunțarea rezultatelor: 3 iunie 2021 

Contestații: 4 iunie 2021 

Analiza contestaţiilor şi publicarea rezultatelor finale: 4 iunie 2021 

 

mailto:adelina.peculea@snspa.ro

