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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 

Anexa 1 la Anunțul de selecție nr. 2 din 22.12.2021 

 
CERERE DE ÎNSCRIERE 

 
la procesul de recrutare și selecție experți nr.2   

pentru posturi vacante din echipa de implementare a ISJ Dolj în cadrul proiectului  
“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 

- în afara organigramei organizației - 
 
A) Postul vizat (vă rugăm să selectați doar 1 post): 

1) Expert local organizare, furnizare și monitorizare program “A doua șansă” și stagii de pregătire practică (#03) 

– Liceul Tehnologic Auto Craiova 

o Subactivități proiect: A.3.1, A.3.2 

2) Coordonator organizare, furnizare și monitorizare servicii de consiliere și orientare a carierei 

o Subactivități proiect: A.4.1 

3) Expert curriculum (Limba și literatura română) 

o Subactivități proiect: A.3.1 

4) Expert curriculum (Limba engleză) 

o Subactivități proiect: A.3.1 

5) Expert curriculum (Limba franceză) 

o Subactivități proiect: A.3.1 

6) Expert curriculum (Matematică) 

o Subactivități proiect: A.3.1 

7) Expert curriculum (Științe) 

o Subactivități proiect: A.3.1 

8) Expert curriculum (Cultură Civică/ Educație antreprenorială) 

o Subactivități proiect: A.3.1 

9) Expert curriculum (Istorie) 

o Subactivități proiect: A.3.1 

10) Expert curriculum (Geografie) 

o Subactivități proiect: A.3.1 

11) Expert curriculum (Educație muzicală și Educație plastică) 

o Subactivități proiect: A.3.1 

12) Expert curriculum (TIC și Discipline opționale) 

o Subactivități proiect: A.3.1 

13) Expert – consilier educativ 

o Subactivități proiect: A.3.1, A.4.1, A.4.2 
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B) Date personale: 
 
Nume: ______________________________________________________________________________________________________ 
 
Prenume: __________________________________________________________________________________________________ 
 
Telefon: ____________________________________________________________________________________________________ 
 
E-mail: ______________________________________________________________________________________________________ 
 
Disponibilitatea de a efectua deplasări în județul Dolj (vă rugăm să selectați o opțiune): 
 DA 
 NU 
 
Disponibilitatea de a lucra ca expert în perioada menționată în declarația de disponibilitate 
(Anexa 3 la Anunțul de selecție): 
 DA 
 NU 
 
 
Fiecare candidat își asumă responsabilitatea declarației disponibilității pentru perioada de 
angajare prevăzută în proiect.  
 
 
Data completării, Semnătura, 
 
___________________ 
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