
 
 
 
 
 
 
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020! 
Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe” 
Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la 
învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și 
informale pentru reintegrarea în educație și formare. 
Titlu proiect „A doua sansa in educatie, o noua sansa in viata!”, Cod SMIS: 133087 

1 

 

 

Nr. 2711 /133087 /7. 10. 2022 

 

 

Anexa 8 la Anunțul de selecție: 

 

 

 

REZULTATE  FINALE ALE  PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A 

EXPERȚILOR/ cadre didactice implementare A doua șansă, 

 

în cadrul probelor concursului privind selecțiea cadrelor didactice 

 pentru posturile vacante din echipa organizației partenere – Etapa a VII-a,  21 septembrie 

2022 - 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 

 

 

Anunț de selecție  experți nr. 2557/133087/21.09.2022 

 

Nr.  

crt. 

 

Nume și prenume 

candidat 

Post/ expert Punctaj la 

proba de 

evaluare a 

dosarelor 

Punctaj 

total 

Unitatea de 

învățământ 

pentru care 

candidează 

Rezultat final 

1.  Axinte Mihaela 
Cadru 

didactic 

implementare 

program – A 

doua șansă –  

primar 

90 90 

 

Candidează 

pentru Școala 

Gimnazială 

nr. 2 Botoșani 

Admisă 

2.  Axinte Mihaela 
Cadru 

didactic 

implementare 

program – A   

doua șansă 

primar TIC 

90 90 Candidează 

pentru, 

Școala 

Gimnazială 

nr. 2 Botoșani 

Admisă 

 

Afișat astăzi, 7.10.2022, ora: 16.00 
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Candidații declarați admiși vor fi convocați la sediul partenerului din Str. Nicolae Iorga nr. 28, 

Botoşani pentru a fi încheiate contracte individuale de muncă pe durată determinată, ce nu poate 

depăși durata prevăzută pentru implementarea proiectului. 

 

 

Inspector Școlar General,  

Prof. Bogdan Gheorghe SURUCIUC 

 

 

 

 

Președinte Comisie selecție,  

Prof. Gabriel HÂRTIE 

 

 

 

 

Membri: 

Prof.Petronia SCRIPCARIU– membru 

Prof. Gina ZALA– membru 

                                                                    

 


