
 

ANUNȚ ANGAJARE - POSTURI VACANTE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ 

 

 Școala Naționalã de Studii Politice și Administrative va implementa în calitate de Partener, 

proiectul Kickstart Student cod identificare POCU/829/6/13/141279, finanțat de Programul 

Operațional Capital Uman în perioada 01.01.2022 – 31.12.2023. Beneficiarul proiectului este 

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România. 

 Funcția în proiect 

Perioada 

contractului de 

muncă 

Nr. 

luni 

Nr ore / 

lună 

Salariu brut 

lunar /RON 

înregistrat în 

CIM (fără CAM) 

Echipa de experți implementare      

1 

 

Asistent coordonator proiect – 

cod 241307 

 

Luna 2 (an 

2022) – Luna 6 

(an 2022) 4 20 ore/lună 

2.051 RON/lună 

(4 luni) 

2 

 

Asistent coordonator proiect – 

cod 241307 

 

Luna 2 (an 

2022) – Luna 6 

(an 2022) 4 20 ore/lună 

2.051 RON/lună 

(4 luni) 

 

Condiţii generale de ocupare a posturilor, conform art. 3 al Regulamentului - cadru 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și 

completările ulterioare  

- candidata/ul are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

 - cunoaște limba română, scris și vorbit; - are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

 - are capacitate deplină de exercițiu; - are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru 

care candidează;  

- îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs;  

- nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 



justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar 

face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea 

 

Pentru selecția internă a expertilor menționați este aprobat următorul calendar:  

Publicarea anunţului privind procesul de selecție 18 februarie 2022 

Înscrierea la concurs prin depunerea online a dosarelor de candidatură* 18-22 februarie 2022 

Verificarea dosarelor de concurs și selecția candidaților 22 februarie 2022 

Publicarea rezultatelor 22 februarie 2022 

Depunerea contestațiilor** 23 februarie 2022 

Analiza contestaţiilor 23 februarie 2022 

Publicarea rezultatelor finale 23 februarie 2022 

Începerea procedurii pentru cheierea CIM 24 februarie 2022 

 

 

Conținutul dosarului de candidatură: 

- Cerere înscriere la concurs;  

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

- 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 Europass, în limba română, semnat și datat pe fiecare pagină în care 

se specifice poziția pentru care se candidează;  

- Copii documente doveditoare ale studiilor, calificărilor, experienței și expertizei declarate în 

CV, (copii ale diplomelor de studii, adeverințe de lucru, recomandări, alte documente 

doveditoare specifice aferente poziției din anunțul de angajare, certificate conform cu originalul);  

- Consimțământ GDPR, conform anexei no. 1, semnat şi datat 

 

* Depunerea dosarelor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante se va face online, până cel 

târziu 22 februarie 2022, ora 10.00, la adresa de mail: sergiu.stan@facultateademanagement.ro. 

** Depunere contestațiilor se va face online, până cel târziu 23 februarie 2022, ora 14.00, la 

adresa de mail: sergiu.stan@facultateademanagement.ro. 

https://snspa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Consimtamant-GDPR-proiect-Kickstart-Student.doc
mailto:sergiu.stan@facultateademanagement.ro
mailto:irina.isvoranu@facultateademanagement.ro


 

În cazul în care, pentru aceeași poziție prezentată în anunțul de selecție, s-au înscris mai 

mulți candidați care îndeplinesc toate condițiile prevăzute pentru ocuparea postului, 

aceștia vor fi departajați utilizând următoarele criterii și punctaje: 

 

Experiența profesională 

 0-2 ani - 5 pct  

2-4 ani - 10 pct  

4-6 ani - 15 pct  

6-8 ani - 20 pct  

peste 10 ani - 50 pct  

Experiența în activități similare cu cele presupuse de postul pentru care candidează  

0-2 ani - 5 pct  

2-4 ani - 10 pct  

4-6 ani - 15 pct  

6-8 ani - 20 pct  

peste 10 ani - 50 pct  

Experiența în proiecte finanțate prin programe naționale și europene 

1 proiect – 10 pct  

2 proiecte – 15 pct  

3 proiecte – 20 pct  

4 proiecte – 25 pct  

peste 4 proiecte – 30 pct 

 

Termeni de referință: 

Asistent coordonator proiect – cod 241307 (2 posturi) 

Atribuții: 

Participare la derularea și implementarea proiectului, la nivelul activităților: 

Activitatea 2.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate  



- Participare la înregistrarea persoanelor din grupul țintă si la monitorizarea activității acestor 

persoane pe toata durata proiectului 

 

Criterii minime de ocupare a postului: 

- Studii Superioare în unul dintre următoarele domenii: economic, juridic 

- Vechime în specialitatea studiilor – minim 5 ani 

- experiență în gestionarea proiectelor - min. 3 ani; 

- experiență de lucru în minimum 5 proiecte cu finanțare națională sau internațională derulate în 

SNSPA 

 

 

 

Competențe solicitate 

- Competenţe de comunicare interpersonală 

- Competenţe de organizare a activităţii 

- Competenţe de control şi evaluare a activităţii desfăşurate 


