
Anunț selecție poziția Expert serile climei în cadrul proiectului ,,Angajament 
pentru climă” 
 
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) implementează în 
calitate de partener al Fundației Terra Mileniul III și Reper 21 
proiectul ,,Angajament pentru climă”, finanțat prin de Mecanismului Financiar al 
Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 prin Active Citizens Fund România -  Apel 
#3 – Activism civic și advocacy Granturi medii, mari și strategice Runda 1. 
 
Proiectul are ca scop creșterea  conștientizării, implicării civice și educării 
cetățenilor din România, în combaterea cauzelor și efectelor schimbărilor 
climatice, pe parcursul a 24 de luni. Un accent deosebit în cadrul proiectului va fi 
pus pe populația tânără, care va fi cea mai afectată de efectele generate de 
schimbările climatice. Detalii suplimentare se găsesc la: 
https://angajamentpentruclima.ro/despre-proiect/ 
 
În baza cererii de finanțare, cât și a procedurii de selecție experți aprobată la 
nivelul SNSPA, pentru implementarea activităților asumate de SNSPA este 
necesară pentru activitatea A4. Serile climei, selecția și contractarea unui 
Coordonator Serile Climei, care va fi contractat pentru un total 240 ore pe o 
perioadă de 7 luni. 
 
Descrierea activităților și cerințele: 
Perioada estimată pentru derularea activității: 7 luni (noiembrie 2021 – mai 2022) 
 Descriere activitate-atribuții: Coordonarea desfășurării a douăsprezece 
evenimente. Realizarea analizei de politici publice de mediu care vor fi abordate în 
cadrul evenimentelor Serile Climei. Elaborarea metodologiei de realizare a 
evenimentelor. Realizarea rapoartelor de eveniment 
Cerințe/competențe necesare (fără a se limita la):  
• Pregătire de bază – absolvent studii postuniversitare  
• Vechime în muncă: minim doi ani  
• Experiență profesională în programe de cercetare 
•  Experiență în organizarea de evenimente 
• Bună cunoaștere dovedită a politicilor publice de mediu 
Constituie avantaje: 
 • Studii masterale, doctorale în desfășurare sau absolvite relevante în proiect  
 
  
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

- Postare pe site-ul dedicat al SNSPA – 8 noiembrie.  
- Deadline depunere candidaturilor la todor.arpad@politice.ro - 12 noiembrie  
- Anunțarea rezultatelor selecției – 15 noiembrie 
- Depunerea contestațiilor – 16 noiembrie 
- Afișarea rezultatelor finale – 17 noiembrie 

  

https://angajamentpentruclima.ro/despre-proiect/


Dosarul de concurs va conține următoarele documente: 
- CV 
- Scrisoare de motivație 
- Copie CI 
- Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care 

atesta experiența menționată în CV 
- Consimțământ GDPR (Descarcă formularul de aici) 

Candidaturile transmise după data limita indicata in anunțul de selecție (zi și oră), 
precum si cele incomplete vor fi respinse. 
 

http://snspa.ro/wp-content/uploads/2021/11/GDPR_Consimtamant-Angajament-pentru-clima.docx

