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Anexa 6 la Anunțul de selecție 

 

 

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR 

 

în cadrul probelor concursului privind selecțiea cadrelor didactice 

 pentru posturile vacante din echipa organizației partenere -în afara organigramei organizației - 

din cadrul proiectului „A doua şansă în educație, o nouă şansă în viață”, ID MySMIS 133087, 

Programul Operaţional Capital Uman, nr. de referinţă al programului 2014RO05M9OP001, 

apelul nr. POCU/665/6/23/MASURI DE EDUCATIE DE TIP A DOUA SANSA – regiuni mai 

puţin dezvoltate 

 

 

Selecţie cadre didactice în echipa de proiect (echipa de implementare a proiectului) 

pentru proiectul „A doua şansă în educație, o nouă şansă în viață!”, ID MySMIS 133087,  

din cadrul Programului Operaţional Capital Uman 

 

Anunț de selecție  experți nr. 286/133087/04.08.2021 

 

 

Nr.  

crt. 

 

Nume și prenume 

candidat 

Post/ expert Punctaj Obs. 

1.  DELEANU IONELA 
Expert cadru didactic ADS- secundar 

inferior – Educație muzicală si 

Educație plastică 

70  

2.  CĂLIMAN DANIELA 

CARMEN 
Expert cadru didactic ADS- secundar 

inferior TIC 

85  

3.  CĂLIN STROE 
Expert cadru didactic ADS- secundar 

inferior TIC 

47  

4.  VASILINIUC PANSELA 
Expert cadru didactic ADS- învățămînt 

primar 

53  
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5.  CHITIC MIHAELA 
Expert cadru didactic ADS-  primar- 

Limba modernă 1 

95  

6.  GRĂDINARU – VRANCIU 

CRISTINA 
Expert cadru didactic ADS- secundar 

inferior -Matematică 

75  

7.  AMARIE ANGELA 
Expert cadru didactic ADS- învățămînt 

primar 

70  

8.  GRĂDINARIU ALINA 

NOCOLETA 
Expert cadru didactic ADS- învățămînt 

primar TIC 

95  

9.  TEODORESCU 

GABRIELA 
Expert cadru didactic ADS- secundar 

inferior – Cultura civică/ Educație 

antreprenorială 

91  

10.  OROȘANU ANCA 

NICOLETA 
Expert cadru didactic ADS- secundar 

inferior – Cultura civică/ Educație 

antreprenorială 

90  

11.  ISAC CONSTANTIN 
Expert cadru didactic ADS- secundar 

inferior – Cultura civică/ Educație 

antreprenorială 

49  

 

 

Afișat astăzi, 19.08.2021, ora. 17.15 

 

Eventualele contestatii se depun   în  termen  de  cel  mult  1 zi  lucrătoare  de  la  data  afișării 

rezultatului probei, la sediul organizației beneficiare/partenere din Str. Nicolae Iorga nr. 28, Botoşani, 

între orele: 08.00-16.00 (până în data de 20.08.2021, ora 16.00). 

 

Preşedinte Comisie selecţie,  

Prof. Dr. Ada Alexandrina MACOVEI  

 

Membri: 

Prof. Petronia SCRIPCARIU – membru 

                                                                         Prof. Sebastian MIHALACHE– membru 

 

Prof. Camelia AXINTE – secretar 
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