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Nr. 2710 /133087 /  06.10. 2022 

 

PROCES –VERBAL 

 în cadrul 

PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR 

în cadrul probelor concursului privind selecțiea cadrelor didac 

 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 membri 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. 2557 /133087/21.09.2022 

Încheiat astăzi, 6.10.2022,  în cadrul  Probei de evaluare a dosarelor din cadrul concursului de recrutare și selecție  a 

cadrerlor didactice Adoua șansă, pentru posturile vacante din echipa organizației partenere în proiect – Inspectoratul Școlar Judeţean 

Botoșani -în afara organigramei organizației-, din cadrul proiectului „A doua şansă în educație, o nouă şansă în viață!”, ID MySMIS 

133087, din cadrul Programului Operaţional Capital Uman. 

       

În urma Anunțului de selecție  experți nr. 2557/133087/21.09.2022, la  sediul Inspectoratului Școlar Judeţean Botoșani, au  fost 

depuse  1 (unu) dosare. 
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În cadrul probei de evaluare a dosarelor, membrii Comisiei de selecție, constituită în Decizi nr. , evaluatorii fiind echipa de 

management din cadrul ISJ Botoșani, angajată în cadrul proiectului și au  acordat punctajele conform grilei de evaluare, după cum 

urmează: 

 

 

Criteriu Punctaj 

maxim 

Evaluator 1 

Membru echipa 

de evaluare 

Punctaj 

final 

acordat 

Evaluator 2 

Membru echipa 

de evaluare 

Punctaj 

final 

acordat 

1.Dosar complet, întocmit conform cerințelor din anunțul de 

selecție. (Lipsa oricărui document dintre elementele precizate la 

Cap.V în anunțul de selecție, punctele a,b,c,d,f,g,h,i,j, duce la 

respingerea dosarului, fără evaluarea celorlalte criterii.) 

Maxim  

5 puncte 

    

2.Calitatea întocmirii CV-ului şi a scrisorii de intenție Maxim  

5 puncte 

    

3.Studii şi cursuri de formare continuă specifice postului de 

expert vizat 

Maxim  

30 puncte 

    

4.Competențe şi abilităţi dovedite cu documente corespunzătoare 

condițiilor specifice ale postului de expert vizat 

Maxim  

30 puncte 

    

5.Experiență dovedită cu documente corespunzătoare condițiilor 

specifice ale postului de expert vizat 

Maxim  

30 puncte 

    

Total Maxim 100 

puncte 
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Având cele de mai sus mentionate rezultatele evaluării dosarelor sunt: 

 

Nr.  

Crt. 

 

Nume și 

prenume 

candidat 

Denumire Post/ expert Punctaj 

Evaluator  

Punctaj 

final 

Observații 

1.  Axinte Mihaela Cadru didactic implementare program – A doua șansă – 

primar 

90 90 Candidează pentru, 
Școala Gimnazială nr. 2 

Botoșani 

2.  Axinte Mihaela Cadru didactic implementare program – A doua șansă – 

primar TIC 

90 90 Candidează pentru, 
Școala Gimnazială nr. 2 

Botoșani 

Eventualele contestații 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 7.10.2022). 

 

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

 

Data: 06.10.2022 

Inspector Școlar General, 

Prof. Bogdan Gheorghe SURUCIUC 

 

Coordonator P2, 

Prof. Gabriel HÂRTIE 

 

 

Expert ADȘ 

Prof. Petronia SCRIPCARIU – membru 

                                                                                                                               Prof. Gina ZALĂ– Secretar,                                                                       


