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Tabel 1 – Lista posturi vacante – etapa a VI-a septembrie 2022 

Avizat, 

Coordonator P2, 

Prof. Gabriel HÂRTIE 

 

Lista posturilor vacante scoase la concurs  în cadrul proiectului „A doua șansă în educație, o noua șansă în viață!”, Cod 

SMIS: 133087 

Etapa a VI-a – septembrie 2022 

Punct de lucru (Sub) 

activitatea 

Denumirea postului Număr 

maxim 

de 

experți 

Nr. ore/ lună Observații Nr. de  posturi 

vacante  

Școala Gimnazială ,,Nicolae 

Călinescu’’ Coșula 

A.4.2 Expert educație - A doua șansă  - 

primar – Lb. engleză 

 

2 

Conform orarului/ 

planului cadru ADȘ - 

primar 

2 clase; 

1 clasă = 32 ore 

în 4 luni 

Post vacant =2 

Liceul 

Tehnologic ,,Al. Vlahuță’’ 

Șendriceni, cu desfășurarea 

programului la Liceul 

Tehnologic ,,Elie Radu’’ 

Botoșani 

A.4.2 Expert educație - A doua șansă  

-Secundar inferior- Stagii de 

pregătire practică  pentru 

specializarea (Turism și alimentație – 

Ospătar (chelner) vânzător în unități 

de alimentație) 

2 

Conform orarului/ 

planului cadru ADS 

secundar inferior 

2 clase; 

1 clasă = 180 ore 

în 4 luni  
Post vacant =2 

Liceul 

Tehnologic ,,Al. Vlahuță’’ 

Șendriceni, cu desfășurarea 

programului la Liceul 

Tehnologic ,,Elie Radu’’ 

Botoșani 

 

A.4.2 Expert educație - A doua șansă  

Secundar inferior- Pachete de 

discipline opționale  

2 

Conform orarului/ 

planului cadru ADS 

secundar inferior 

 2  clase; 

 1 clasă = 80 ore 

în 4 luni  

Post vacant =2 
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Liceul 

Tehnologic ,,Al. Vlahuță’’ 

Șendriceni, cu desfășurarea 

programului la Liceul 

Tehnologic ,,Elie Radu’’ 

Botoșani 

A.4.2 Expert educație - A doua șansă  

Secundar inferior -  Stagii de 

practică, pentru dobândirea calificării 

de Nivel 3, conform ordinului 

5033/29.08.2016 privind 

Metodologiei de organizare și 

funcționare a învățământului 

profesional de stat 

2 

Conform orarului/ 

planului cadru ADS 

secundar inferior 

 1clasă; 

 1 clasă = 720 ore 

în 4 luni 

 
Post vacant =2 

Liceul 

Tehnologic Todireni 

A.4.2 Expert educație - A doua șansă  

Secundar inferior- Pachete de 

discipline opționale: 

1 

Conform orarului/ 

planului cadru ADS 

secundar inferior 

 1  clasă; 

 1 clasă = 80 ore 

în 4 luni  

Post vacant =1 

Liceul 

Tehnologic Todireni 

A.4.2 Expert educație - A doua șansă  

Secundar inferior- Stagii de pregătire 

practică pentru specializarea – 

Confecționer produse textile 

1 

Conform orarului/ 

planului cadru ADS 

secundar inferior 

 1  clasă; 

 1 clasă = 180 ore 

în 4 luni  
Post vacant =1 

Liceul 

,,Ștefan D. Luchian’’ 

Ștefănești 

A.4.2 Expert educație - A doua șansă  

Secundar inferior- Pachete de 

discipline opționale 

1 

Conform orarului/ 

planului cadru ADS 

secundar inferior 

 1  clasă; 

 1 clasă = 80 ore 

în 4 luni  

Post vacant =1 

Liceul 

,,Ștefan D. Luchian’’ 

Ștefănești 

A.4.2 Expert educație - A doua șansă  

Secundar inferior- Stagii de pregătire 

practică pentru specializarea Turism 

și alimentație – Ospătar (chelner) 

vânzător în unități de alimentație 

1 

Conform orarului/ 

planului cadru ADS 

secundar inferior 

 1  clase; 

 1 clasă = 180 ore 

în 4 luni  Post vacant =1 

 

 

 

Expert ADS, 

Prof. Petronia SCRIPCARIU 

  


