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Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 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  
Obiectivul specific 6.4: Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de 
educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională 
Obiectivul specific 6.6: Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate 
orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive 
Titlu proiect: “Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții din județul Dolj care au părăsit timpuriu școala (I)” 
Cod SMIS 2014+: 135711 

 
Nr. 147/13.01.2022 

Aprob, 
Contabil Șef/ Reprezentant legal 

Aurelia ILIUȚĂ 
 
 
 
 

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR  
pentru concursul de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante  

din echipa de implementare a ISJ Dolj în cadrul proiectului ID 135711  
 

“Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții din județul Dolj care 
au părăsit timpuriu școala (I)”  

 
- în afara organigramei organizației -  

 
 
 
Anunț de selecție experți nr. 2 (nr. înreg. 95/22.12.2021) 

 
 

1) Expert local organizare, furnizare și monitorizare program “A doua șansă” și stagii de 
pregătire practică (#01) (Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși Craiova) 
 
Nr. 
crt. 

Cod Candidat Punctaj Observații 

1. 113/06.01.2022/SM 100 puncte  
 
2) Expert local organizare, furnizare și monitorizare program “A doua șansă” și stagii de 
pregătire practică (#09) (Liceul Tehnologic Dimitrie Filișanu Filiași) 
 
Nr. 
crt. 

Cod Candidat Punctaj Observații 

1. 130/07.01.2022/MAP 100 puncte  
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3) Coordonator organizare, furnizare și monitorizare servicii de consiliere și orientare a 
carierei 
 
Nr. 
crt. 

Cod Candidat Punctaj Observații 

1. 110/06.01.2022/FNA 100 puncte • Conform adeverinței nr. 17/04.01.2022, vechimea/ 
experiența în activități de coordonare/ control/ 
îndrumare în învățământul preuniversitar este de 13 
ani și 11 luni (01.02.2007 - prezent) (C2) 

2. 101/28.12.2021/SMA 100 puncte • Conform  deciziilor 32/09.01.2017, 
1599/29.08.2016, 1392/28.08.2015, 
1288/04.09.2014, 905/26.08.2013, 
1835/24.08.2012, 2077/29.08.2011 și a adeverinței 
nr. 3495/20.12.2021, vechimea/ experiența în 
activități de coordonare/ control/ îndrumare în 
învățământul preuniversitar este de 10 ani și 4 luni 
(01.09.2011 - prezent) (C2) 

3. 100/28.12.2021/CE 100 puncte • Conform fișelor de proiect, a adeverințelor nr. 
3497/20.12.2021, 3499/20.12.2021 și a deciziei nr. 
232/08.01.2021 vechimea/ experiența în activități de 
coordonare/ control/ îndrumare în învățământul 
preuniversitar este de 7 ani și 4 luni (01.09.2014 - 
prezent) (C2) 

 
4) Expert curriculum (Limba și literatura română) 
 
Nr. 
crt. 

Cod Candidat Punctaj Observații 

1. 136/07.01.2022/JMR 100 puncte  
 
5) Expert curriculum (Limba engleză) 
 
Nr. 
crt. 

Cod Candidat Punctaj Observații 

1. 138/07.01.2022/ZOL 90 puncte • Au fost depuse documente justificative pentru 1 
proiect (C4) 

 
6) Expert curriculum (Limba franceză) 
 
Nr. 
crt. 

Cod Candidat Punctaj Observații 

1. 115/06.01.2022/OEA 100 puncte  
 
7) Expert curriculum (Matematică) 
 
Nr. 
crt. 

Cod Candidat Punctaj Observații 

1. 131/07.01.2022/PLVC 100 puncte  
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8) Expert curriculum (Științe) 
 
Nr. 
crt. 

Cod Candidat Punctaj Observații 

1. 133/07.01.2022/CC 80 puncte • Nu au fost depuse documente justificative pentru C4 
 
9) Expert curriculum (Cultură civică/ Educație antreprenorială) 
 
Nr. 
crt. 

Cod Candidat Punctaj Observații 

1. 137/07.01.2022/MNA 100 puncte  
2. 135/07.01.2022/TIE 90 puncte • Au fost depuse documente justificative pentru 2 

proiecte (C4) 
 
10) Expert curriculum (Istorie) 
 
Nr. 
crt. 

Cod Candidat Punctaj Observații 

1. Nu este cazul -  
 
11) Expert curriculum (Geografie) 
 
Nr. 
crt. 

Cod Candidat Punctaj Observații 

1. 116/06.01.2022/TE 95 puncte • Au fost depuse documente justificative pentru 3 
materiale (C2) 

 
12) Expert curriculum (Educație muzicală și Educație plastică) 
 
Nr. 
crt. 

Cod Candidat Punctaj Observații 

1. Nu este cazul -  
 
13) Expert curriculum (Tehnologia Informației și a Comunicațiilor și Pachete discipline 
opționale) 
 
Nr. 
crt. 

Cod Candidat Punctaj Observații 

1. 132/07.01.2022/PC 95 puncte • A fost depus Cazierul juridiciar în data de 
12.01.2022 (nr. înregistrare 145/12.01.2022); 

• Au fost depuse documente justificative pentru 3 
materiale (C2) 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ID 135711 4 

14) Expert – consilier educativ 
 
Nr. 
crt. 

Cod Candidat Punctaj Observații 

1. 104/04.01.2022/CSM 100 puncte • Conform adeverinței nr. 20/04.01.2022, vechimea/ 
experiența în furnizarea de servicii de consiliere și 
orientare profesională/ vocațională este de 18 ani 
(C2) 

2. 127/06.01.2022/IMF 100 puncte • Conform adeverinței nr. 22/04.01.2022, vechimea/ 
experiența în furnizarea de servicii de consiliere și 
orientare profesională/ vocațională este de 17 ani 
(C2) 

3. 128/07.01.2022/NA 100 puncte • Conform adeverinței nr. 36/04.01.2022, vechimea/ 
experiența în furnizarea de servicii de consiliere și 
orientare profesională/ vocațională este de 10 ani 
(C2) 

4. 103/03.01.2022/MV 100 puncte • Conform adeverinței nr. 3617/30.12.2021, 
vechimea/ experiența în furnizarea de servicii de 
consiliere și orientare profesională/ vocațională 
este de 3 ani și 3 luni (C2) 

• Conform Raportului per salariat (ReviSal), 
candidatul are o vechime de 10,5 luni (16.10.2014 
– 30.09.2015) in funcția de Consilier orientare 
privind cariera (C2) 

5. 111/06.01.2022/UL 100 puncte • Conform adeverinței nr. 45/04.01.2022, vechimea/ 
experiența în furnizarea de servicii de consiliere și 
orientare profesională/ vocațională este de 4 luni 
(C2) 

• Conform adeverinței nr. 4/30.12.2021, vechimea/ 
experiența în furnizarea de servicii de consiliere și 
orientare profesională/ vocațională este de 3 ani 
(09.2013 – 08.2016) (C2) 

6. 134/07.01.2022/FGD 95 puncte • Conform adeverinței nr. 49/07.01.2022, vechimea/ 
experiența în furnizarea de servicii de consiliere și 
orientare profesională/ vocațională este de 2 ani 
(C2) 

7. 106/04.01.2022/VAM 90 puncte • Conform adeverinței nr. 9/03.01.2022, vechimea/ 
experiența în furnizarea de servicii de consiliere și 
orientare profesională/ vocațională este de 10 ani 
(C2) 

• Au fost depuse documente justificative pentru 2 
proiecte (C4) 

8. 125/06.01.2022/VP 90 puncte • Conform adeverinței nr. 29/04.01.2022, vechimea/ 
experiența în furnizarea de servicii de consiliere și 
orientare profesională/ vocațională este de 10 ani 
(C2) 

• Au fost depuse documente justificative pentru 2 
proiecte (C4) 

9. 119/06.01.2022/ALM 90 puncte • Conform adeverinței nr. 14/04.01.2022, vechimea/ 
experiența în furnizarea de servicii de consiliere și 
orientare profesională/ vocațională este de 10 ani 
(C2) 

• Au fost depuse documente justificative pentru 1 
proiect (C4) 
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Nr. 
crt. 

Cod Candidat Punctaj Observații 

10. 124/06.01.2022/IA 90 puncte • Conform adeverinței nr. 15/04.01.2022, vechimea/ 
experiența în furnizarea de servicii de consiliere și 
orientare profesională/ vocațională este de 10 ani 
(C2) 

• Au fost depuse documente justificative pentru 1 
proiect (C4) 

11. 129/07.01.2022/IMC 90 puncte • Conform adeverinței nr. 23/04.01.2022, vechimea/ 
experiența în furnizarea de servicii de consiliere și 
orientare profesională/ vocațională este de 10 ani 
(C2) 

• Au fost depuse documente justificative pentru 1 
proiect (C4) 

12. 123/06.01.2022/IM 90 puncte • Conform CIM 141/02.12.2017 și CIM 
155/01.09.2018, vechimea/ experiența în 
furnizarea de servicii de consiliere și orientare 
profesională/ vocațională este de 4 ani și 1 lună 
(C2) 

• Au fost depuse documente justificative pentru 2 
proiecte (C4) 

13. 105/04.01.2022/GBOM 80 puncte • Conform adeverinței nr. 20/04.01.2022, vechimea/ 
experiența în furnizarea de servicii de consiliere și 
orientare profesională/ vocațională este de 10 ani 
(C2) 

• Nu au fost depuse documente justificative pentru C4 
14. 114/06.01.2022/BIC 80 puncte • Conform adeverinței nr. 17/04.01.2022, vechimea/ 

experiența în furnizarea de servicii de consiliere și 
orientare profesională/ vocațională este de 10 ani 
(C2) 

• Nu au fost depuse documente justificative pentru C4 
15. 117/06.01.2022/TC 80 puncte • Conform adeverinței nr. 26/04.01.2022, vechimea/ 

experiența în furnizarea de servicii de consiliere și 
orientare profesională/ vocațională este de 10 ani 
(C2) 

• Nu au fost depuse documente justificative pentru C4 
16. 118/06.01.2022/ALC 80 puncte • Conform adeverinței nr. 13/04.01.2022, vechimea/ 

experiența în furnizarea de servicii de consiliere și 
orientare profesională/ vocațională este de 10 ani 
(C2) 

• Nu au fost depuse documente justificative pentru C4 
17. 108/05.01.2022/PLM 80 puncte • Conform adeverinței nr. 24/04.01.2022, vechimea/ 

experiența în furnizarea de servicii de consiliere și 
orientare profesională/ vocațională este de 5 ani și 
2 luni (C2) 

• Nu au fost depuse documente justificative pentru C4 
18. 107/05.01.2022/CAA 80 puncte • Conform adeverinței nr. 19/04.01.2022, vechimea/ 

experiența în furnizarea de servicii de consiliere și 
orientare profesională/ vocațională este de 4 ani și 
3 luni (C2) 

• Nu au fost depuse documente justificative pentru C4 
19. 140/07.01.2022/RMF 80 puncte • Conform adeverinței nr. 25/04.01.2022, vechimea/ 

experiența în furnizarea de servicii de consiliere și 
orientare profesională/ vocațională este de 10 ani 
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Nr. 
crt. 

Cod Candidat Punctaj Observații 

(C2) 

• Nu au fost depuse documente justificative pentru C4 
20. 126/06.01.2022/COI 60 puncte • Conform adeverinței nr. 18/04.01.2022, vechimea/ 

experiența în furnizarea de servicii de consiliere și 
orientare profesională/ vocațională este de 11 luni 
(C2) 

• Conform adeverinței nr. 18/04.01.2022, vechimea/ 
experiența în învățământ preuniversitar este de 11 
luni (C3) 

• Nu au fost depuse documente justificative pentru C4 
 
Afișat astazi, 13.01.2022 
 
Eventualele contestații vor fi depuse la sediul ISJ Dolj (strada Ion Maiorescu, nr. 6, municipiul 
Craiova, județul Dolj) în termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor acestei etape, 
sub sancțiunea decăderii din acest drept. 
 
Conform Anunțului de selecție experți nr. 2 (nr. înreg. 95/22.12.2021), punctajul minim necesar 
unui candidat pentru a fi declarat ADMIS este de 60 puncte (inclusiv). 
 
Candidații care doresc: 
 

• să fie incluși în lista de rezervă pentru categoria de experți la care au aplicat (cu 
condiția ca în urma evaluării dosarelor să fi primit minim 60 de puncte, inclusiv)  

sau  
• să-și retragă dosarele de candidatură depuse 

 
sunt rugați să depună personal, cel târziu luni, 17.01.2022, ora 12:00, la secretariatul ISJ Dolj 
(strada Ion Maiorescu, nr. 6, municipiul Craiova, județul Dolj), o cerere adresată 
reprezentantului legal al proiectului (Contabil Șef).  
 
Cererea va conține cel puțin următoarele informații: 
 

• numele și prenumele; 
• serie și număr CI/ BI; 
• numărul de înregistrare al dosarului depus (cod candidat); 
• codul de identificare al proiectului (ID 135711); 
• solicitarea dorită (includere în lista de rezervă sau retragere) 

 
REZULTATELE FINALE VOR FI PUBLICATE LUNI, 17.01.2022 

 
Manager de proiect 

Lucian-Nicolae GOAGĂ 
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