
Nr. FM /KS 83/ 18.07.2022        

 

 

ANUNȚ ANGAJARE ‐ POSTURI VACANTE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ  

 

Școala Naționalã de Studii Politice și Administrative implementează 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. 

În cadrul prezentului proiect sunt scoase la concurs următoarele posturi vacante: 

 

 Funcția în proiect 

Perioada 
contractului de 

muncă Nr. luni Nr ore / lună 

Echipa de experți implementare    

1 

Expert schema de minimis - cod 
242102 specialist imbunatățire 
procese – 2 posturi vacante 

Luna 7 (an 2022) – 
Luna 24 (an 2022) 

 

18 42 ore/lună 

 

Condiții generale de participare, ce rezultă 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.  

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. 
- Adeverință de la compania angajatoare din care să rezulte experiența persoanei ce aplică în 

domeniul antreprenorial. Compania care emite adeverința trebuie să aibă obligatoriu cod CAEN ( 
principal sau secundar) din grupa CAEN  menționată la „condiții obligatorii de calificare” din cadrul 
„ Termenilor de Referință” ( prezentați în continuare). 

 

 

Termeni de referință: 

 

Expert schema de minimis ( 2 posturi) 

Atribuții:  

- Participare la derularea si implementarea proiectului, la nivelul activităților 2.8, 3.1, 3.2 si 4.1 

- Participare la realizarea procesul de raportare și monitorizare a implementării ajutoarelor de 
minimis. 

- Participare la faza de pre-contractare și contractare a subvențiilor de minimis. 

- Gestionarea dosarelor de minimis în conformitate cu prevederile metodologiei și a legislației în 
vigoare. 

- Actualizarea dosarelor de minimis în conformitate cu stadiul de implementare. 

- Participare la activitățile de monitorizare și raportare ale proiectului. 

- Comunicarea cu membrii echipei de proiect. 

Criterii minime de ocupare a postului:  

- Studii Superioare în unul dintre următoarele domenii (relevant pentru implementarea schemei): 
economic, juridic, administrativ, management, ştiinţe politice, etc. - 3 ani 

- Sub 5 ani de experienţă în activităţi specifice postului de Tutore 
 

Competențe solicitate 

- Competențe de analiză și sinteză a informațiilor 

- Competențe de evaluare și analiză economică 

- Competențe de comunicare. 

- Competențe de organizare a activității. 

 

Constituie avantaj:  

 

- Experiență precedentă în cadrul desfășurării activităților de tutoriat  
- Experiență în  cadrul implementării de proiecte cu finanțare externă ( de preferat cu profil similar); 



- Experiență în a lucra cu studenții (în plan academic, managerial sau administrativ); 
- Disponibilitatea de a lucra în echipă; 
- Disponibilitatea de a lucra online. 
 

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 în domeniul postului solicitat 

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 

 

Pentru selecția internă a expertilor menționați propunem următorul calendar:  

Publicarea anunţului privind procesul de selecție 18 iulie 2022

Înscrierea la concurs prin depunerea online a dosarelor de candidatură* 18-21 iulie 2022

Verificarea dosarelor de concurs și selecția candidaților 21 iulie 2022

Publicarea rezultatelor 21 iulie 2022



Depunerea contestațiilor**                            22 iulie 2022 

Analiza contestaţiilor                            22 iulie 2022 

Publicarea rezultatelor finale                            22 iulie 2022 

Începerea procedurii pentru cheierea CIM                            22 iulie 2022 

 

Menționez că activitățile în cadrul Proiectului Kickstart  Student  cod identificare 
POCU/829/6/13/141279, a început în luna ianuarie 2022. 

 

* Depunerea dosarelor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante se va face online, până cel târziu 
21 iulie 2022, ora 12.00, la adresa de mail: sergiu.stan@facultateademanagement.ro 

** Depunere contestațiilor se va face online, până cel târziu 22 iulie 2022, ora 12.00, la adresa de mail: 
sergiu.stan@facultateademanagement.ro. 

 


