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încheiat astăzi, 25.10.2018, cu prilejul încheierii procedurii de selecţie pentru formarea echipei de
proiect din cadrul Proiectul de parteneriat strategic Erasm us+ A cţiunea Cheie 2, nr. 2018-1 -ROO 1-KA229049429, finanţat de CE, cu titlul Act, Connect, Transform for the World Peace/Acţionează,

Conectează-te, Transformă pentru Pacea universală.
Echipa de proiect va fi alcătuită, în baza unei decizii interne, din toţi profesorii care şi-au depus
dosar în vederea selectării M em brii echipei de profesori vor participa şi la cele 8 mobilităţi de învăţare,
pentru cele patru întâlniri de p ro iect
în urma analizării dosarelor depuse şi centralizării punctajelor obţinute conform criteriilor de
selecţie (com petenţe în cel puţin una dintre tem ele stabilite prin proiect, activităţi extraşcolare cu elevii,
utilizarea instrum entelor M icrosoft O ffice, aptitudini şi com petenţe de com unicare şi lucru în echipă,
cunoştinţe de lim bă engleză), echipa de proiect va fi form ată din urm ătorii profesori:
- A urora Balan, profesor de socio-um ane (133 puncte);
- D aniela Iivadaru, profesor de religie (128 puncte);
- A lina A ntohi, profesor de lim ba şi literatura rom ană (118 puncte);
- Anca Patrichi, profesor de lim bă engleză (118 puncte);
- Elena Ilişoi, profesor cu dublă specializare franceză-engleză şi consilier educativ (111 puncte);
- Laura Cârstea, profesor de discipline econom ice şi reprezentant legal (96 puncte);
- D aniela A m ăriuţei, profesor de discipline econom ice (95 puncte);
- Paiade D ragoş, profesor de istorie (94 puncte);
~D aniela D um itraş, profesor cu dublă specializare chim ie-fizică (93 puncte).
Repartiţiile pentru m obilităţi se vor face în funcţie de specificul fiecărei întâlniri de proiect şi în
raport cu com petenţele pe care fiecare profesor le deţine.
D rept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Com isie selecţie:
prof. A driana D obri, director adjunct
prof. C orneliu Carpen, m em bru al Com isiei de Proiecte şi Parteneriate europene

prof. Carmen O niciuc, reprezentant sindicat

