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Se caută expert în cadrul Centrului de Studii 
Israeliene 

coala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post           
contractual vacant, de expert,în cadrul Centrului de Studii Israeliene, pe perioadă   
determinată de 1 an. 

Condiţii generale de participare 
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările i   
completările ulterioare: 
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului Economic European i domiciliul în România; 
b) cunoa te limba română, scris i vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare 
abilitate; 
f) îndepline te condițiile de studii i, după caz, de vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvâr irea 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 săvâr ite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţii specifice de ocupare a postului: 
- Studii superioare în domeniul umanistic, social-politic; 
- Titlul de doctor va fi considerat un avantaj; 
- Cunoa terea perfectă a limbii engleze; 
- Cunoa terea altor limbi străine va fi considerat un avantaj; 
- Experiență în scrierea de proiecte i recrutare de fonduri va fi considerat un avantaj. 

 

Mai multe detalii: http://www.snspa.ro/snspa/informatii-publice/posturi-vacante/
posturi-scoase-la-concurs/item/1506-1-post-contractual-vacant-de-expert-in-cadrul-
centrului-de-studii-israeliene-pe-perioada-determinata-de-1an 
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EVENIMENTE 

Micul infern (București, TNB) 

16.09.2017 

O comedie despre iadul conjugal, a a cum numim, cei mai mulți dintre noi, instituția             

matrimonială, un spectacol care propune publicului contemporan - pentru care o căsnicie de 

peste patru decenii poate părea curată utopie -un elogiu al vieții de familie.  

Mai multe detalii: http://www.tnb.ro/ro/micul-infern 

SONOR (București, Arenele Romane) 

30.09.2017 

Aniversarea a trei ani de SONOR va fi sărbătorită printr-o nouă ediție ce 

va avea loc la Arenele Romane pe 30 septembrie 2017.  

Mai multe detalii: https://www.infomusic.ro/agenda/sonor-festival-

bucuresti-2017/ 

Umbre (București, TNB) 

21.09.2017 

Un text contemporan al unei scriitoare spaniole, cu piese montate pe importante scene din  

Barcelona, care afirmă despre opera sa: „Sunt interesată de natura umană i de ceea ce mo-

tivează oamenii să acționeze, uneori în moduri ciudate. În scrierile mele am încercat să explorez 

laturile întunecate ale individului, să cercetez amănunțit temerile, obsesiile, dorințele, mereu 

într-un context recognoscibil, cu care spectatorul să se poată identifica, dar lăsând spațiu 

pentru imaginație i poetic”.  

Mai multe detalii: http://www.tnb.ro/ro/umbre 

TAXI (București, Hard Rock Cafe) 

14.09.2017 

TAXI este o trupă de pop-rock înființată în 1999. Având la activ peste o mie de concerte, o  

participare la Eurovision, apte albume, numeroase videoclipuri, zeci de premii, TAXI este una 
dintre cele mai iubite i mai respectate formații din România.  

 

Mai multe detalii: https://www.infomusic.ro/agenda/taxi-concert-hard-rock-cafe-septembrie-

2017/ 
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