
 
 

 
 

 

     

 
ANUNŢ SELECŢIE INTERNĂ EXPERŢI IMPLEMENTARE PROIECT 

 

Școala Națională de Studii Politice și Administrative implementează în calitate de beneficiar 
proiectul CNFIS-FDI-2022-0289 „#AlegeEducația” în perioada aprilie - decembrie 2022. 

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea incluziunii sociale prin măsuri integrate 
care urmăresc sporirea accesului la învățământ superior a elevilor din medii defavorizate și 
sprijinirea studenților aflați în risc de abandon universitar.  

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 10 
experți şi 1 expert student SNSPA (pe perioadă determinată), astfel: 

Experți Activități Nr. luni Perioada Ore/lună 

Expert responsabil de 
coordonarea activităților de 
promovare 

O1.A1, O1.A3, O1.A4 8 04-11.2022 
14 

Expert responsabil cu 
implementarea activităților de 
promovare 

O1.A1., O1.A3, O1.A4 8 04-11.2022 
14 

Expert facultate O1.A2., O1.A4, O3.A2 6 04-07; 09-10.2022 15 

Expert facultate O1.A2., O1.A4, O3.A2 6 04-07; 09-10.2022 15 

Expert facultate O1.A2. și O3.A2 6 04-07; 09-10.2022 12 

Expert facultate O1.A2. și O3.A2 1 11.2022 16 

Expert facultate O1.A2 6 04-07; 09-10.2022 8 

Expert pentru activități 
transversale 

O1, O2, O3 7 
04-07; 09-11.2022 15 

Expert cercetare O2.A1, O2.A2, O2.A3 6 04-09.2022 17 

Expert Student activități 
transversale 

O2.A1, O2.A2, O2.A3 6 
04-09.2022 12 

Expert coordonare workshop-uri O3.A3, O3.A1 6 04-07; 09-10.2022 12 



 
 

 
 

 

     

 

O.1. Promovarea ofertei educaționale a SNSPA în rândul elevilor înscriși în clasele a XI-a 

și a XII-a de liceu, cu ajutorul studenților voluntari, punând accentul pe acei elevi care 

provin din medii dezavantajate din punct de vedere socio-economic și pe sprijinirea 

acestora în procesul de înscriere la admiterea la programele de studii ale SNSPA. 

O1.A1. Realizarea și distribuirea de materiale promoționale – atât tipărite, cât și online - prin 

care este prezentată oferta educațională a celor cinci structuri academice din cadrul SNSPA, 

precum și oportunitățile existente pe piața muncii oferite de absolvirea fiecărei facultăți în 

parte. (A1 contribuie la realizarea O1 și se desfășoară între lunile 1 și 4 și între lunile 6 și 8.) 

O1.A2. Realizarea de minimum 3 prezentări ale programelor educaționale oferite de SNSPA, 

precum și a oportunităților pe piața muncii pe care le oferă absolvirea facultăților din cadrul 

universității pentru elevi în licee, la universitate sau prin canale online de comunicarea 

audiovideo, cu accent pe acei elevi care provin din medii dezavantajate din punct de vedere 

socio-economic. (A2 contribuie la realizarea O1 și se desfășoară între lunile 1 și 4 și între lunile 

6 și 8.) 

O1.A3. Actualizarea website-ului dedicat admiterii la SNSPA (admitere.snspa.ro). Diseminarea 

informațiilor privind admiterea pe canalele de comunicare ale universității prin: (i) realizarea 

și transmiterea periodică a unui newsletter personalizat, „Admiterea 2022 la SNSPA”, către 

candidații înscriși, precum și către persoanele abonate: elevi de liceu, părinți sau cadre 

didactice din licee, newsletter care va cuprinde informații privind oferta educațională a 

universității și detalii legate de procesul de admitere, (ii) oferirea de răspunsuri la întrebări 

privind procesul de admitere, formulate de către părțile interesate și (iii) promovarea 

evenimentelor online și offline de prezentare (vezi A2) a ofertei educaționale a SNSPA, 

realizate de către echipa de implementare a proiectului, precum și a interviurilor cu absolvenți 

ai SNSPA (vezi A4). (A3 contribuie la realizarea O1 și se desfășoară între lunile 1 și 8 ale 

proiectului.) 

O1.A4. Organizarea unei întâlniri online cu profesori de științe sociale de la liceele din 

România pe tema abandonului școlar în rândul elevilor care provin din licee din mediul rural și 

din alte zone defavorizate din multe de vedere socio-economic. Întâlnirea online va urmări 

identificarea unor căi prin care SNSPA poate să vină în întâmpinarea nevoilor viitorilor 

studenți, din toate mediile socio-economice, dar în special cele defavorizate, în vederea 

atragerii și reținerii acestora în programele de studii ale universității.   (A4 contribuie la 

realizarea O1 și se desfășoară între lunile 6 și 8 ale proiectului). 



 
 

 
 

 

     

O.2. Realizarea unei analize privind abandonul universitar și factorii de risc care 

determină abandonul în rândul studenților înmatriculați la SNSPA, necesară pentru 

identificarea principalelor măsuri specifice la nivel instituțional care pot fi luate pentru 

a preveni și contracara acest fenomen în rândul studenților universității cu scopul de a 

dezvolta capacitatea instituțională a SNSPA de a sprijini absolvirea cu succes a studiilor.  

O2.A1. Identificarea studenților aflați în risc de abandon universitar în cadrul facultăților 

SNSPA și realizarea unui plan de cercetare a fenomenului abandonului universitar cu accent pe 

studenții care provin din medii dezavantajate din punct de vedere socio-economic.  (A1 

contribuie la realizarea O2 și se desfășoară între lunile 1 și 2 ale proiectului). 

O2.A2. Organizarea a minimum 3 interviuri de grup (focus-grup) cu studenții identificați în 

cadrul O2.A1. ca aflându-se în risc de abandon universitar cu scopul de a identifica și clarifica 

factorii de risc ai abandonului universitar, a posibilelor cauze structurale ale abandonului 

universitar, precum și a principalelor măsuri specifice care pot fi luate pentru a preveni și 

contracara acest fenomen în rândul studenților universității. (A2 contribuie la realizarea O2 și 

se desfășoară între lunile 1 și 4 ale proiectului). 

O2.A3. Realizarea unui raport privitor la fenomenul abandonului universitar în SNSPA pe baza 

cercetării desfășurate, care să conțină atât principalele probleme identificate, cât și 

recomandări pentru contracararea acestui fenomen în cadrul contextului instituțional al 

SNSPA în vederea dezvoltării capacității instituționale a SNSPA de a sprijini încheierea cu 

succes a studiilor de către studenți. (A3 contribuie la realizarea O2 și se desfășoară între lunile 

4 și 6 ale proiectului). 

O.3. Sprijinirea studenților universității aflați în risc de abandon universitar, în special 

a celor care provin din medii dezavantajate din punct de vedere socio-economic, prin 

programe de tutoriat care urmăresc incluziunea socială, îmbunătățirea ratei de 

promovare a examenelor de finalizare a studiilor și conștientizarea oportunităților 

oferite pe piața muncii de absolvirea programelor de studii ale SNSPA, precum și prin 

campanii care urmăresc creșterea conștientizării importanței stagiilor de practică și 

internship.  

O3.A1. Organizarea a minim 3 întâlniri între studenți înmatriculați în prezent în programele de 

studii oferite de către SNSPA și absolvenți ai acestor programe de studii (inclusiv cu absolvenți 

care provin din medii dezavantajate din punct de vedere socio-economic) în vederea 

împărtășirii experiențelor din timpul facultății și a conștientizării oportunităților oferite pe 



 
 

 
 

 

     

piața muncii de absolvirea programelor de studii ale SNSPA. (A1 contribuie la realizarea O3 și 

se desfășoară între lunile 1-4 și 6-8 ale proiectului). 

O3.A2. Organizarea unui program de tutoriat pentru studenții aflați în risc de abandon 

universitar și pentru cei care provin din medii sociale dezavantajate din punct de vedere socio-

economic în vederea dezvoltării abilităților de învățare, a integrării sociale în comunitatea 

academica a universității și a dezvoltării competențelor necesare pregătirii examenelor. (A2 

contribuie la realizarea O3 și se desfășoară între lunile 1-4 și 6-8 ale proiectului). 

O3.A3. Organizarea a minimum 2 workshop-uri cu studenți aflați în risc de abandon 

universitar și cu cei care provin din medii sociale dezavantajate din punct de vedere socio-

economic în vederea creșterii conștientizării importanței stagiilor de practică și de internship 

și a pregătirii studenților pentru dinamica mediului social și economic. (A3 contribuie la 

realizarea O3 și se desfășoară între lunile 1-4 și 6-8 ale proiectului). 

 

Cerinţe/competenţe necesare (fără a se limita la) pentru toate poziţiile Expert responsabil de/cu 

coordonarea activităților de promovare, Expert facultate, Expert pentru activități transversale, 

Expert cercetare, Expert coordonare workshop-uri: 

- 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 activități transversale: 

- 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 alegeeducatia2022@gmail.com 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); 

mailto:alegeeducatia2022@gmail.com
https://snspa.ro/wp-content/uploads/2022/04/Cererea_inscriere_concurs_proiect_AlegeEducatia.docx


 
 

 
 

 

     

- 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: 

- 15-17 aprilie 2022 depunere dosare online  

- 18 aprilie 2022 evaluare dosare, selecție experți și afișare rezultate 

- 19 aprilie 2022 – depunere contestații 

- 20 aprilie 2022 afișare rezultate finale 

 

 

https://snspa.ro/wp-content/uploads/2022/04/Consimtamant-GDPR_AlegeEducatia.doc


 
 

 
 

 

     

 


