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CERERE DE INSCRIERE IN GRUPUL TINTA PENTRU ELEVII 
CLASELOR A IX A, A X-A , A XI-A SI A XII-A-   

CONSILIERE PROFESIONALĂ ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ 
INDIVIDUALĂ ȘI DE GRUP 

 
 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Schema de Granturi pentru Licee 

Beneficiar: Colegiul Tehnic “DINICU GOLESCU” 

Titlul subproiectului: Elevi motivați pentru succes școlar, ANUL III 

Acord de grant nr. 659/SGL/R II/02.10.2018 

 

 

 

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ 

Notă: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile 

Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 

2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul 

comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004, precum și a Regulamentului nr.679 

din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date 

I. Informaţii personale: 

I.1. Nume participant (nume şi prenume) 

_______________________________________________  

adresa: 

______________________________________________________________________________

____ 

Telefon:_________________________E-mail:_________________________ 

I.2. Gen:      Masculin          Feminin      

I.3. Naţionalitate:    română  alta(specificaţi)_________________ 

I.4. Locul de reşedinţă:    rural     urban 

 

http://www.colegiuldinicugolescu.ro/


 

 

I.5. Nivelul și nevoile de instruire: 

o Ciclul superior al liceului 

o Filiera teoretică 

o Filiera tehnologică  

o Filiera vocaţională 

Clasa 

o XI 

o XII 

 

 

 

Consiliere profesională și 

orientare școlară: 

Sesiuni individuale și/sau de 

grup 

 

o Ciclul inferior al liceului 

o Filiera teoretică 

o Filiera tehnologică 

o Filiera vocaţională 

Clasa 

o IX 

o X 

 

 

 

I.7. Apartenența la grupul țintă (Apartenenţa la un grup vulnerabil): 

Elev cu situație școlară de risc  

Elev aparținând altor minorități  

Elev cu cerințe educaționale speciale  

Elev din familii cu venituri mici   

Elev având unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate  

Elev care trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate  

Elev de etnie Romă  

Elev din familii monoparentale  

 

Semnătura,         Data, 

..........................   

 
 
 
 
 

 


