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Raport tehnic (cuantificarea rezultatelor și gradul de 

atingere a indicatorilor asumați) 

 

Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2021-0321 

Denumire instituţie: SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI 

ADMINISTRATIVE 

Titlu proiect: Academic Advance: dezvoltarea capacității de cercetare 

interdisciplinară de excelență a SNSPA în domeniul 

Management 

Domeniu vizat: 6.Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în 

universități 

Bugetul aprobat: 267.000 LEI 

 

 

A1. Managementul proiectului  

Au avut loc două întâlniri ale echipei de proiect, întâlniri ale echipei de management și 

întâlniri lunare cu experții pentru organizarea activităților. Au fost transmise informări cu 

privire la statusul activităților și au fost realizate rapoarte lunare de activitate individuală. 

 

A2. Realizarea unei platforme informatice de raportare și monitorizare a cercetării SNSPA 

și completarea acesteia în conformitate cu standardele legale în vigoare – realizată 

A fost îndeplinit rezultatul asumat "R1. Platformă informatică de raportare a 

cercetării": disponibil pe www.evaluare2021.snspa.ro. Au fost realizate achizițiile care 

corespund îndeplinirii rezultatelor asumate: "R2. Abonament la min. 1 soft de cercetare și 

achiziție de 1 laptop"; "R3. Abonament la min. 2 baze de date sau pachete de documentare". 

 

A3. Realizarea unui hub informatic de cercetare SNSPA care va integra platforma de 

raportare rezultată din A1, link-uri de acces la baze de date și softuri de cercetare, jurnale 

academice SNSPA și alte documente utile cercetătorilor SNSPA – realizată 

Hub-ul este realizat, disponibil online pe www.academicadvancehub.snspa.ro. Promovarea 

sa a fost realizată prin prin email începând cu data de 30.11.2021, fiind îndeplinit rezultatul 

asumat "R4. Hub informatic de cercetare diseminat către min. 500   reprezentanți ai mediului 

academic și profesional". 

 

A4. Analiza stadiului actual al cercetării de management din perspectiva managementului 

cunoștințelor, a așteptărilor mediului de afaceri și a posibilităților de colaborare 

internațională – realizată 

Sunt îndeplinite rezultatele asumate: "R5. Studiu de tip desk research privind managementul 

cunoștințelor și bunele practici de cercetare specifice în mediul academic internațional"; 

"R6. Studiu de tip desk research privind interesele de cercetare în management din 

perspectiva mediului de afaceri"; "R7. Studiu privind oportunitățile de networking 

internațional în vederea creșterii vizibilității cercetării interdisciplinare a SNSPA în 

management" - disponibile pe www.academicadvancehub.snspa.ro. 

 

A5. Maparea stadiului actual al cercetării interdisciplinare în Management a SNSPA - 

realizată 

Este îndeplinit rezultatul asumat "R8. Studiu de tip desk research de mapare a cercetării 

SNSPA". 

 

http://www.evaluare2021.snspa.ro/
http://www.academicadvancehub.snspa.ro/
https://academicadvancehub.snspa.ro/2021/11/05/knowledge-management-in-higher-education-organizations/
https://academicadvancehub.snspa.ro/2021/11/05/knowledge-management-in-higher-education-organizations/
https://academicadvancehub.snspa.ro/2021/11/17/a-study-on-the-perspective-of-the-business-environment-regarding-management-research-interests/
https://academicadvancehub.snspa.ro/2021/11/17/a-study-on-the-perspective-of-the-business-environment-regarding-management-research-interests/
https://academicadvancehub.snspa.ro/2021/11/11/international-networking-opportunities-case-study-how-to-increase-the-visibility-of-the-interdisciplinary-research-of-a-university/
https://academicadvancehub.snspa.ro/2021/11/11/international-networking-opportunities-case-study-how-to-increase-the-visibility-of-the-interdisciplinary-research-of-a-university/
https://academicadvancehub.snspa.ro/2021/11/11/international-networking-opportunities-case-study-how-to-increase-the-visibility-of-the-interdisciplinary-research-of-a-university/
http://www.academicadvancehub.snspa.ro./
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A6. Identificarea necesităților și opiniilor cercetătorilor SNSPA cu interese corelative 

tematicilor de Management - realizată  

Este îndeplinit rezultatul asumat "R9. Studiu de analiză privind necesitățile și factorii care 

influențează cercetarea în SNSPA, pe baza unui focus group și a 10 interviuri în profunzime 

cu cercetătorii SNSPA". 

 

A7. Identificarea de oportunități de cercetare interdisciplinară în Management în interiorul 

SNSPA și în rețelele internaționale din care face parte – realizată 

Este îndeplinit rezultatul asumat "R10. Raport privind oportunitățile de cercetare 

interdisciplinară în Management".  

 

A8. Realizarea unui workshop privind cercetarea de excelență interdisciplinară în 

Management - realizată 

Rezultatul asumat "R11. Workshop privind cercetarea interdisciplinară în Management", 

desfășurat online în 22.10.2021 (20 participanți) 

http://www.facultateademanagement.ro/bridging-diversity-interdisciplinary-collaborations-

in-management-studies/ 

 

A9. Realizarea unui ghid comprehensiv de tip broșură electronică privind managementul și 

promovarea activității de cercetare destinată cercetătorilor din SNSPA - realizată 

Rezultatul asumat "R12 Ghid electronic ref. managementul și promovarea cercetării 

pentru 50 cercetători SNSPA". Ghidul este disponibil online pe 

https://academicadvancehub.snspa.ro/ghid-pentru-cercetatori/ și a fost promovat odată cu 

hub-ul, începând cu data de 30.11.2021. 

 

A10. Informarea cercetătorilor SNSPA cu privire la oportunitățile de cercetare 

interdisciplinară pe tematici de Management prin lansarea newsletter-ului lunar de 

Management Research – realizată, fiind îndeplinit rezultatul asumat "R13. Management 

Research newsletter". Înscrierea la newsletter se poate face de pe 

https://academicadvancehub.snspa.ro/newsletter/. 

 

A11. Realizarea a 2 workshop-uri privind managementul cercetării dedicate doctoranzilor 

din domeniul Management -  realizată 

Workshop-urile s-au derulat online în 7.10.2021 (30 participanți) și 20.10.2021 (51 

participanți), fiind îndeplinit rezultatul asumat "R14. 2 workshop-uri dedicate 

doctoranzilor". 

http://www.facultateademanagement.ro/stiri-din-proiecte-primul-workshop-dedicat-

doctoranzilor-in-domeniul-management-organizat-in-cadrul-proiectului-academic-

advance/  

http://www.facultateademanagement.ro/making-it-happen-opportunities-and-challenges-

of-the-phd-journey/ 

 

A12. Crearea și lansarea unei platforme informatice de popularizare a progresului 

cercetării doctoranzilor sub forma publicării de podcast-uri și articole scurte de cercetare 

cu acces liber - realizată 

A fost creată platforma www.levelup.facultateademanagement.ro, fiind îndeplinite 

rezultatele asumate: "R15. Platformă informatică de popularizare a progresului cercetării 

doctoranzilor"; "R16. 4 videocast-uri sau podcast-uri de popularizare a rezultatelor cercetării 

interdisciplinare în domeniul Management"; "R17. 5 articole scurte de popularizare a 

rezultatelor cercetării interdisciplinare în domeniul Management pe platforma dedicată 

http://www.facultateademanagement.ro/bridging-diversity-interdisciplinary-collaborations-in-management-studies/
http://www.facultateademanagement.ro/bridging-diversity-interdisciplinary-collaborations-in-management-studies/
https://academicadvancehub.snspa.ro/ghid-pentru-cercetatori/
https://academicadvancehub.snspa.ro/newsletter/
http://www.facultateademanagement.ro/stiri-din-proiecte-primul-workshop-dedicat-doctoranzilor-in-domeniul-management-organizat-in-cadrul-proiectului-academic-advance/
http://www.facultateademanagement.ro/stiri-din-proiecte-primul-workshop-dedicat-doctoranzilor-in-domeniul-management-organizat-in-cadrul-proiectului-academic-advance/
http://www.facultateademanagement.ro/stiri-din-proiecte-primul-workshop-dedicat-doctoranzilor-in-domeniul-management-organizat-in-cadrul-proiectului-academic-advance/
http://www.facultateademanagement.ro/making-it-happen-opportunities-and-challenges-of-the-phd-journey/
http://www.facultateademanagement.ro/making-it-happen-opportunities-and-challenges-of-the-phd-journey/
http://www.levelup.facultateademanagement.ro/
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pornind de la cercetările în curs de realizare". 

 

A13. Realizarea unui volum științific cu contribuții ale doctoranzilor SNSPA în domeniul 

Management - realizată 

Este îndeplinit rezultatul asumat "R18. Volum de studii interdisciplinare în management 

(ebook cu open access) publicat la editură recunoscută" : 

https://levelup.facultateademanagement.ro/2021/12/15/dupa-covid-19-provocari-de-

management-intre-digitalizare-sustenabilitate-si-rezilienta/ 

 

A14. Comunicarea și diseminarea rezultatelor proiectului – realizată 

Sunt îndeplinite rezultatele asumate: "R19. 5 machete pentru campanie de promovare în 

Social Media"; "R20. Texte de promovare a rezultatelor proiectului, lunar pentru site-ul 

SNSPA și/sau newsletter-ul SNSPA". 

 

 


