
 
 

DECIZIE Nr. 60/21.09.2020  pentru numirea echipei proiectului ERASMUS+ KA1 “Comunitate 

Educationala Rezilienta: #PROFESOR21” 

 

Având în vedere: 

- Art.21 (4) lit.j, Art.40 (2), Art. 71, Art.72, din Regulamentul de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMEC nr. 5.447 din 31 august 2020, 

- Regulamentul UE nr. 1288/2013 al Parlamentului şi Consiliului European, privind derularea 

programului Erasmus+ în perioada 2014-2020; Apelul General European la propuneri de 

proiecte 2020; Apelul National la Propuneri de Proiecte 2020; Ghidul Programului Erasmus+ 

pentru anul 2020;  

- aprobarea pentru finanțare a candidaturii depuse de către Școala Gimnazială Metropolitana 

ARC, București, în calitate de Aplicant pentru proiectul “Comunitate Educationala 

Rezilienta: #PROFESOR21”, 2020-1-RO01-KA101-079591, în cadrul Programului 

Erasmus+ KA1, 

- în baza H.G. nr. 76/2005 privind organizarea și funcționarea ANPCDEFP, ca instituție în 

subordinea MEC: 

- Hotărârea Consiliului de administratie, intrunit in sedinta  in ziua de 11.09.2020, ședintă 

consemnată in registrul de procese verbale, 

- Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, 

În temeiul: 

- Art. 97 alin. (1), (3) şi (4) din Legea nr. 1/2011,  din Legea Educației Naționale 

nr.1/2011, 

 

Ca urmare a deciziei nr. 1/01.09.2020, emisă de către Doamna Costăchel Daniela Carmen, 

preşedintele Fundaţiei ”Romanian Business School” şi avizată de inspectorul şcolar general, 

Doamna Iancu Claudia director la Şcoala Gimnazială Metropolitană „ARC”, sector 3, 

Bucureşti, unitate de învăţământ particular, acreditată prin O.M.E.N. nr. 3867/10.06.2013 pentru 

nivel primar, respectiv, O.M.E.C. nr.3856/30.03.2020, pentru nivel gimnazial, 

 

D E C I D E: 

Art. 1. Cu data prezentei decizii, se constituie echipa de lucru din cadrul Proiectului “Comunitate 

Educaționala Rezilientă: #PROFESOR21”, 2020-1-RO01-KA101-079591, cu următoarea 

componenţă: 

1. Prof.  Luiza Cristea - Coordonatorul proiectului; 



 
2. Prof. Claudia Iancu,  Director – responsabil cu monitorizarea şi evaluarea participanţilor la 

cursuri și co-responsabil financiar; 

3. Prof. Silvia Selten - Responsabil cu pregătirea lingvistică şi co-responsabil comunicare cu 

partenerii externi 

4. Prof.  Remus Mitruț Dănuț - Responsabil cu pregătirea culturală a participanților la cursuri 

și suport pentru activitățile de utilizare TIC în cadrul proiectului; 

5. Secretar -  Ana Raducanu - Asistent de proiect și co-responsabil financiar; 

Art. 2. Echipa se va ocupa de planificarea și coordonarea activităților proiectului. 

Art. 3. Echipa va elabora criteriile de selecție și va monitoriza procesul de selecție.  

Art. 4. Echipa va elabora instrumentele de monitorizare şi evaluare care vor fi utilizate în proiect. 

Art. 5. Echipa se va ocupa de promovarea și diseminarea activităților din cadrul proiectului. 

Art. 6. Echipa va elabora raportul intermediar și raportul final. 

Art.7. Secretarul comisiei va comunica fiecărui membru al comisiei conținutul acesteia. 

                                                                                                                                                                    

Director,                                                                                                                                                      

Prof. Claudia Iancu 

 


