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Nr. 1502/133087/17.05.2022 

 

 

PROCES-VERBAL 

de stabilire a rezultatelor finale ale procesului de recrutare și selecție a experților 

 

în cadrul probelor concursului privind selecțiea unităților de învățământ pentru a desfășura programe de tip ADS- secundar inferior 

 - 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 unități de învățământ (școli de implementare a proiectului ADS – secundar inferior) 

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

din cadrul Programului Operaţional Capital Uman 

 

La anunțul de selecție  a unităților de învățământ nr. 1396/17.05.2022 

 

Încheiat astăzi, 17.05.2022,  în cadrul  şedinţei prin care se stabilesc rezultatele finale ale procesului de recrutare /selecţie a 

unităților de învățământ în vederea desfășurării/ implementării programelor  de tip A doua șansă – secundar inferior, din cadrul 

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

Uman. 
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Ca urmare a centralizării rezultatelor obţinute de candidaţi / unități de învățământ la  proba de  evaluarea a dosarului  depus s-au 

înregistrat următoarele rezultate: 

 

Nr.  

Crt. 

 

Nume și 

prenume 

candidat 

Denumire Post/ expert Punctaj 

Evaluator  

Punctaj 

final 

Observații 

1.  ROSU ELENA 

DANIELA 
Cadru didactic implementare program – A doua șansă – 

Instruire practică săptămînală  

100 100 Candidează pentru, Liceul 

Tehnologic Șendriceni cu 

desfășurarea programului A 

doua șansă, la Liceul 

Tehnologic ,,Elie Radu’’ 

Botoșani 

 

Menţionăm faptul că nu s-au înregistrat contestaţii. 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

  

                                                                                                                                                 

Coordonator P2, 

Prof. Gabriel HÂRTIE 

Expert ADȘ 

Prof. Petronia SCRIPCARIU – membru 

Secretar,                                                                       

Prof.dr. Ada Alexandrina MACOVEI– membru 


