
 
 

 

  

 Departamentul de Științe Politice și Studii Europene din cadrul Facultății de Științe 

Politice, Școala Națională de Studii Politice si Administrative (SNSPA), anunță scoaterea la 

concurs a unui post de Expert IT, post ce va fi ocupat prin selecție internă. Acesta va lucra 

în cadrul proiectului ERC-Consolidator Grant Transnational Advocacy Networks and 

Corporate Accountability for Major International Crimes (CORPACCOUNT), coordonat de 

doamna lect. univ. dr. Raluca Grosescu. 

Perioada contractuală: 1.06.2022 – 31.05.2024 

Număr de ore pe luna: 15 h / lună  

Criterii minime de ocupare a postului:  

- Studii medii domeniul matemetică – informatică;   

- Experiență de minim 5 ani domeniul IT; 

- Cursuri relevante în domeniu – Linux/Unix, CCNA: Routing and Switching, etc. 

- Cunoașterea limbii engleze.   

Conținutul dosarului de selecție și criteriile de selecție:  

- 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 nr. 1, semnat şi datat. 

Documentele necesare vor fi trimise pe adresa corpaccount@politice.ro 

 

Atribuții:  

- Instalarea/configurarea de pachete software pentru echipamentele IT; 

- Asistență în vederea utilizării echipamentelor și produselor software folosite; 

- Consultanță în vederea achiziționării echipamentelor IT și a pachetelor software 

necesare; 

- Implementare și mentenanță website proiect; 

- Implementare și mentenanță soluții informatică securizată de transmitere si stocare a 

materialelor digitale cu conținut sensibil. 
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Calendarul de Selecție  

- 9 - 11 Mai 2022 – Depunerea dosarelor pentru selecție  

- 12 Mai 2022 – Analiza dosarelor și  anunțarea rezultatelor 

- 13 Mai 2022 - Termen pentru depunerea contestațiilor  

- 16 Mai 2022 – Anunțarea rezultatelor finale 


