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Fondul Social European 

Programul Operațional Capital Uman 

Axa prioritară 2: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs,  

Prioritatea de investiții – 8.ii. ”Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), în special a celor care nu au 

un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune social și a tinerilor din comunitățile 

marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a ‘garanției pentru tineret’”; 

Obiectiv Specific 2.4 - Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la SPO 

care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială 

Titlul proiectului : you NEET education_Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs din 

județul Bacău 

Cod SMIS 147547 

 

Nr. 296/28.11.2022 

 

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII  

ADMINISTRATIVE A DOSARELOR 

 

depuse în cadrul concursului de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante din echipa 

organizației beneficiare în proiect - în afara organigramei organizației - în cadrul proiectului  

„you NEET education_Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs din județul 

Bacău”, cod SMIS 147547 

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor candidaților înscriși la 

procesul de recrutare și selecție din perioada 22.11.2022 – 28.11.2022 pentru ocuparea posturilor vacante 

de expert din cadrul proiectului „you NEET education_Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru 

tinerii NEETs din județul Bacău”, cod SMIS 147547. 
 

Nr. 

crt. 

Nume/prenume 

candidat 
Denumire expert 

Unitatea de învățământ 

unde s-a scos la concurs 

postul vacant 

Observații 

1. 10794/28.11.2022 
Expert formare inițială – 

învățământ primar (învățător) 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

„MIHAIL ANDREI” 

BUHUȘI 

Admis 

2. 10795/28.11.2022 
Formator limba modernă 

(învățământ primar) franceză 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

„MIHAIL ANDREI” 

BUHUȘI 

Admis 

3. 10796/28.11.2022 
Expert formare inițială – 

învățământ primar (învățător) 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

NR.1 VALEA SEACĂ 
Admis 

4. 10797/28.11.2022 

Expert formare inițială –

învățământ secundar inferior 

– Cadru didactic disciplina 

Geografie 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

NR.1 VALEA SEACĂ 
Admis 

http://www.isjbacau.ro/
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Nr. 

crt. 
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Unitatea de învățământ 

unde s-a scos la concurs 

postul vacant 

Observații 

5. 10798/28.11.2022 

Expert formare inițială –

învățământ secundar inferior 

Cadru didactic disciplina 

Științe 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

BUCIUMI 
Admis 

6. 10799/28.11.2022 
Expert formare inițială – 

învățământ primar (învățător) 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

PARAVA 
Admis 

7. 10800/28.11.2022 
Formator limba modernă 

(învățământ primar) engleză 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

PARAVA 
Admis 

8. 10801/28.11.2022 

Expert formare inițială –

învățământ secundar inferior 

Cadru didactic disciplina 

Limba și literatura română 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

PARAVA 
Admis 

9. 10802/28.11.2022 

Expert formare inițială –

învățământ secundar inferior 

Cadru didactic disciplina 

Limba modernă 1 (engleză) 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

PARAVA 
Admis 

10. 10803/28.11.2022 

Expert formare inițială –

învățământ secundar inferior 

Cadru didactic disciplina 

Matematică 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

PARAVA 
Admis 

11. 10804/28.11.2022 

Expert formare inițială –

învățământ secundar inferior 

Cadru didactic disciplina 

Științe 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

PARAVA 
Admis 

12. 10805/28.11.2022 

Expert formare inițială –

învățământ secundar inferior 

Cadru didactic disciplina 

Cultură civică 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

PARAVA 
Admis 

13. 10806/28.11.2022 

Expert formare inițială –

învățământ secundar inferior 

Cadru didactic disciplina 

Istorie 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

PARAVA 
Admis 

14. 10807/28.11.2022 

Expert formare inițială –

învățământ secundar inferior 

Cadru didactic disciplina 

Geografie 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

PARAVA 
Admis 

15. 10809/28.11.2022 

Expert formare inițială –

învățământ secundar inferior 

Cadru didactic disciplina 

Tehnologia Informației și a 

comunicațiilor 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

PARAVA 
Admis 

http://www.isjbacau.ro/
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crt. 
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unde s-a scos la concurs 

postul vacant 

Observații 

16. 10810/28.11.2022 

Expert formare inițială –

învățământ secundar inferior 

Cadru didactic disciplina 

Orientare și consiliere 

vocațională 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

PARAVA 
Admis 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 190/2018, cu modificările şi completările ulterioare, privind măsuri 

de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția 

Datelor), pentru fiecare candidat s-a menționat numărul de înregistrare al dosarului depus la Registratura 

Inspectoratului Școlar Județean Bacău în vederea ocupării postului vacant de expert din cadrul proiectului. 

Data întocmirii: 28.11.2022 

  

 Secretar comisie de evaluare, 

  Oancea Cristina 
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