
 
 

DECIZIE Nr. 61/21.09.2020  pentru numirea echipei de selecţie a cadrelor didactice ce vor 

participa la mobilități în cadrul 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 selecţie a cadrelor didactice ce vor 

participa la mobilități în cadrul Proiectului “Comunitate Educaționala Rezilientă: 

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

1. Costăchel Daniela Carmen – președintele Fundaţiei ”Romanian Business School”; 



 
2. Tatu Adina – profesor metodist – C.C.D București; 

3. Șandru Ioana – consilier psihopedagog; 

4. Popa Daniela Elisabeta – membru în Consiliul de admistrație - Școala Gimnazială 

Metropolitană ”ARC”; 

5. Răducanu Anamaria - Școala Gimnazială Metropolitană ”ARC”; 

Art. 2. Atribuțiile echipei vor fi: 

- elaborarea criteriilor de selecție și monitorizarea procesului de selecție; 

- elaborarea criteriilor de departajare a cadrelor didactice care vor participa la proiect. Procesul 

de selecţie trebuie să fie echitabil, transparent, coerent şi documentat iar profilul 

participanţilor trebuie să corespundă criteriilor de eligibilitate stabilite în aplicaţia de proiect 

şi ghidul Erasmus +; 

- popularizarea şi apelul de selecţie organizat în termen util; înregistrarea dosarelor de 

candidature ale participanților;  

- selecţia candidaţilor (evaluare dosare) prin evaluarea şi stabilirea listelor de beneficiari, 

pentru fiecare activitate de mobilitate în parte, cu respectarea termenului stabilit în calendarul 

proiectului. În cazuri de forţă majoră, un beneficiar aflat în situaţia de a nu putea participa la 

activităţi, va fi înlocuit cu una dintre rezerve, în ordinea de pe listă; 

- afişarea rezultatelor;  

Art.3. Comisia va avea în vedere selectarea obiectivă, transparentă şi nediscriminatorie a 

persoanelor aparţinând grupului ţintă în cadrul proiectului. Vor fi selectaţi 8 profesori, câte unul 

pentru fiecare curs prevăzut în proiect, cu respectarea următoarelor etape: 

 preluarea de la coordonatorul proiectului a dosarelor înregistrate in format electronic; 

 stabilirea grilelor finale de evaluare; 

 evaluarea dosarelor de candidature și acordarea unui punctaj în funcție de criteriile 

stabilite; 

 comunicarea rezultatelor finale – anunţarea candidaţilor cu privire la rezultatul selecţiei; 

 transmiterea rezultatelor selecţiei către echipa de management  a proiectului.  

Art. 4. Concursul de selecţie se organizează în conformitate cu prevederile:  

- Contractului de finanţare , încheiat între Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Școala Gimnazială Metropolitană ARC, în 

calitate de beneficiar şi coordonator al proiectului; 



 
- Regulilor financiare şi contractuale, stabilite între Agenţia Naţională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educaţiei si Formării Profesionale şi Școala Gimnazială 

Metropolitană ARC în calitate de beneficiar şi coordonator al proiectului. 

Art.5. În cazul eventualelor contestații, va fi numită o comisie pentru rezolvarea acestora, cu 

următoarele atribuții: 

 soluţionarea contestaţiilor depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor  

 anunţarea persoanelor care au depus contestaţie cu privire la rezultatul reevaluării 

 transmiterea rezultatelor contestaţiilor către echipa de gestiune a proiectului 

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

 

 

Director,                                                                                                                                                      

Prof. Claudia Iancu 

 

 

 

 

 


