
 

                                        
 
 

 
 
 
 

DECIZIE NR. 335 /14.01.2020 

 

pentru numirea echipei de scriere și  implementare a proiectului Erasmus + KA1 

The European learning - a chance for rural school 
 

Directorul Şcolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Buhalniţa , prof. Galben Diana-Loredana, numit prin 

decizia ISJ Iaşi nr.399 din 23.08. 2017 având în vedere: 

 - Legea Educaţiei naţionale - Legea nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr.18 din 10 

ianuarie 2011 – art.94, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, aprobat prin 

OMENCȘ nr. 5079/31.08.2016 cu modificările și completările ulterioare; 

- Apelul european la propuneri de proiecte Erasmus+;  

- Apelul naţional la propuneri de proiecte Erasmus+;   

- Ghidul Programului Erasmus+ pentru 2020. 
 

DECIDE: 
 

Art. 1. Se numește echipa de scriere și  implementare a proiectului Erasmus + KA1, The European 

learning - a chance for rural school, avand urmatorii membri: 

 -  prof. Galben Diana-Loredana -reprezentant legal, 

 -  prof. Oniceanu Adina-manager de proiect,  

 -  prof. Irimia Adina-Elena-responsabil diseminare,  

 -  prof. Pintilie Beatrice-Loredana-responsabil monitorizare si evaluare  

 -  contabil Tescu Maria-Carmen, expert financiar. 
 

Art. 2. Membrii echipei  au atribuțiile reglementate prin documente specifice proiectelor de 

mobilitate Erasmus Plus. 

Art. 3. Prezenta decizie s-a întocmit în 7 exemplare: câte un exemplar pentru fiecare membru 
al echipei , un exemplar la dosarul proiectului si un exemplar pentru secretariatul școlii. 
 

 

 

Director, 

Prof. Galben Diana-Loredana



 

                                        
 
 
 

 
 
 
 

                           DECIZIE NR. 359/15.10.2020 

 

            pentru numirea echipei de implementare a proiectului Erasmus + KA1 

 The European learning - a chance for rural school 

 

Directorul Şcolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Buhalniţa , prof. Galben Diana-Loredana, numit prin 
decizia ISJ Iaşi nr.399 din 23.08. 2017 având în vedere: 

-Condiţiilor Naţionale pentru contractare ale Programului Erasmus Plus 

-Contractului de finantare semnat cu Agentia Nationala pentru derularea proiectului 

Nr. 2020-1-RO01-KA101-078868 
 

DECIDE: 
 

Art. 1. Se numește comisia de implementare a proiectului Erasmus + KA1  

„The European learning - a chance for rural school”, având următorii membri: 

1. Prof. Oniceanu Adina-coordonator proiect/persoana de contact 

2. Dir. Prof. Galben Diana-Loredana -reprezentant legal/ responsabil diseminare proiect 

3. Prof. Irimia Adina-Elena-responsabil logistică și pregătirea participanților 

4. Prof. Pintilie Beatrice-Loredana-responsabil monitorizare și evaluare proiect 

5. Dna Tescu Maria-Carmen -expertul financiar 
 

Art. 2. Membrii echipei au obligaţia de a asigura buna desfăşurare a procesului de 

implementare a proiectului in perioada 01 noiembrie 2020-31 octombrie 2021. 

 

Art. 2. Prezenta decizie s-a întocmit în 7 exemplare: câte un exemplar pentru fiecare membru 

al echipei de implementare, un exemplar la dosarul proiectului si un exemplar pentru secretariatul 

Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Buhalnița. 
 

 

 

Director, 

Prof. Galben Diana Loredana 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

                                        
 

 
 

 

 
 
 

                           DECIZIE NR. 373/23.03.2021 

 

            pentru numirea echipei de selecție în cadrul  proiectului Erasmus + KA1 

 The European learning - a chance for rural school 

 

Directorul Şcolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Buhalniţa , prof. Galben Diana-Loredana, numit prin 

decizia ISJ Iaşi nr.399 din 23.08. 2017 având în vedere : 
 

-Condiţiile Naţionale pentru contractare ale Programului Erasmus Plus 

-Contractul de finantare semnat cu Agentia Nationala pentru derularea proiectului 

Nr. 2020-1-RO01-KA101-078868 
 

DECIDE: 
 

Art. 1. Se numește comisia de selecție a participanților la mobilitățile din cadrul  proiectului 

Erasmus + KA1 - „The European learning - a chance for rural school”, având următorii membri: 

 

1. Prof. Melniciuc Ioana-Mădălina – membru 

2. Prof. Codreanu Elena Cătălina – membru 

 

Art. 2. Membrii echipei au obligaţia de a asigura în perioada 15 aprilie 2021 - 21 mai 2021 

buna desfăşurare a procesului de selecție a participanților la mobilitățile din cadrul proiectului 

Erasmus + KA1 - „The European learning - a chance for rural school”  

 

Art. 2. Prezenta decizie s-a întocmit în 4 exemplare: câte un exemplar pentru fiecare membru  

al echipei de selecție, un exemplar la dosarul proiectului si un exemplar pentru secretariatul 

Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Buhalnița. 
 

 

 

Director, 

Prof. Galben Diana Loredana 

 


