Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6: “Educație și competențe”
Prioritatea de investiții: 10.i
Obiective specifice: 6.4, 6.6
Titlu proiect: “Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții din județul Dolj care au părăsit timpuriu școala (II)”
Cod SMIS 2014+: 135712
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Dolj (lider de parteneriat)
Partener: Casa Corpului Didactic Dolj

Nr. 28/21.07.2021

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR
pentru concursul de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante
din echipa de implementare a CCD Dolj în cadrul proiectului ID 135712
“Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții din județul
Dolj care au părăsit timpuriu școala (II)”
- în afara organigramei organizației –
Anunț de selecție experți nr. 1
A) Expert formator (pentru programele de formare: Abilitarea cadrelor didactice
pentru elaborarea de materiale de predare, învățare și evaluare pentru programul “A
doua șansă” – învățământ secundar inferior și Managementul implementării programului
“A doua șansă” pentru învățământ secundar inferior)
Nr.
Nume și prenume candidat/ Cod
crt.
candidat
1. Nr. 11/08.07.2021/BAC
2. Nr. 15/09.07.2021/CMA
3. Nr. 16/09.07.2021/CRI
4. Nr. 18/12.07.2021/GM
5. Nr. 23/15.07.2021/GCD
6. Nr. 20/15.07.2021/RAL
7. Nr. 12/08.07.2021/CRC

Punctaj

Observații

100 puncte
100 puncte
100 puncte
100 puncte
100 puncte
80 puncte
60 puncte

B) Expert formator (pentru programul de formare Consilierea și orientarea în carieră a
tinerilor și adulților care au părăsit timpuriu școala)
Nr.
Nume și prenume candidat/ Cod
crt.
candidat
1. Nr. 19/13.07.2021/CE
Afișat astăzi 21.07.2021, ora 17:00

ID 135712

Punctaj
80 puncte

Observații

Eventualele contestații vor fi depuse la sediul Casei Corpului Didactic Dolj (strada Ion
Maiorescu, nr. 6, etajul 4, municipiul Craiova, județul Dolj) în termen de 24 de ore de la
data publicării rezultatelor acestei etape, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Coordonator organizare, furnizare și monitorizare programe de formare continuă
(coordonator Partener 1)
Ștefan VASILE

ID 135712

