
 

 

ANUNȚ ANGAJARE - POSTURI VACANTE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ  

 

Școala Națională de Studii Politice și Administrative implementează în calitate de beneficiar, 

proiectul  ‘’CNFIS-FDI-2022-0271 - Hub de parteneriate practice – stimulent al sustenabilității și 

inovării. HUBpractik’’  în perioada mai 2022 – decembrie 2022. 

Proiectul Hub de parteneriate practice – stimulent al sustenabilității și inovării. HUBpractik se 

încadrează în obiectivele Planului Operațional al SNSPA 2021 care are ca scop operaționalizarea 

valorilor, principiilor și direcțiilor generale de acțiune asumate de SNSPA prin Planul Strategic 2021-

2025. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea sustenabilă și inovativă a desfășurării 

activității de practică studențească din cadrul SNSPA în domeniul științelor sociale prin crearea unui 

HUB instituțional care va implementa un sistem integrat de monitorizare, îmbunătățire continuă și 

evaluare a activității de practică studențească pe baza indicatorilor de performanâă și a 

competențelor. 

Proiectul are în vedere crearea unei formule organizatorice cu scopul asigurării unei bune 

complementarități și sinergii la nivelul gestionării stagiilor de practică ale studenților. 

Soluția identificată de proiect constituie o formă inovativă în mediul acdemic din România prin crearea 

unui Networking între SNSPA și instituțiile publice, mediul de afaceri și ONG-uri în scopul realizării unui 

matching optim studentpractician-partener de practică, avându-se în vedere competențele și 

abilitățile dobândite de studenți pe parcursul procesului educațional. 

Posturi vacante pe perioadă determinată: 

 
Funcția în proiect Perioada contractului de muncă 

Nr ore / 
lună 

1.  Expert coordonator activitate 3  septembrie-noiembrie 2022 20 
 

 

 

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 
- are cetățenia 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.  

Condiții specifice de selecție 
- minimum titlul științific de doctor și expertiză relevantă în domeniile de cercetare și practică 

academică, cât și în derularea de proiecte în mediul universitar; 
 
Dosarul de candidatură 
- cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;  
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului; ; 
alte acte doveditoare privind experienta/expertiza, calificările specifice aferente pozitiei; 

- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în 
specialitatea studiilor, în copie; 

- 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 semnat conform cu originalul și documentele doveditoare (în copie), 
- consimțământul GDPR. 

 
Depunerea dosarelor de candidatură pentru ocuparea posturilor vacante se va face exclusiv on-line la adresa 
madalina.cocosatu@administratiepublica.eu 
 
Calendarul concursului de selecție 
 

Publicitatea posturilor 8-13 iulie 2022 

Perioada de înscriere la concurs prin depunerea on-line a dosarelor 14-15 iulie 2022 

Analiza dosarelor de concurs și selecția candidaților 18 iulie 2022 

Publicarea rezultatelor 19 iulie 2022 

Depunerea on-line a eventualelor contestaţii  20 iulie 2022 

Analiza eventualelor contestaţii şi publicarea rezultatelor finale 21 iulie i 2022 

 

Candidaturile transmise după data limită indicată în anunțul de selecție, precum și cele incomplete, vor fi 

respinse. 

 

În cazul în care, pentru aceeași poziție prezentată în anunțul de selecție, se înscriu 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 
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  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 

 


