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Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate: 

■ Aplicația depusă pentru finanțare 

■ Acordul de grant 656/SGL/ 2.10.2018 

■ Ghidul de implementare SGL; 

Denumirea procedurii Data 

elaborării: 

19.10.2020 

Perioada de 

implementare 

 

PROCEDURA DE SELECŢIE 

A GRUPULUI TINTA DIN  

SUBPROIECTUL CU TITLUL ELEVI MOTIVAȚI PENTRU 

SUCCES ȘOLAR LA COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLECU 

 „IULIU MANIU”. 

 

Data intrării 

in vigoare: 

28.10.2020 

An școlar  
 2020-2021 

 

 

Elaborat Comisia pentru selectarea grupului tinta 

proiect ROSE 

Semnătura: 

Verificat Coordonator de grant Rudnic Mona-Aliss Semnătura: 

Aprobat Director Semnătura: 

 

Lista de difuzare: 

Exemplar 

Nr. 
Destinatar document Data difuzării 

Semnătura de primire 

1 Comisie selecţie grup tinta 02.11.2020 

03.11.2020 

03.11.2020 

 

1 Diriginţi cls. IX-a,a X-a, a XI-a, a XII-a  

1 Director  

 

http://www.colegiuldinicugolescu.ro/


 

Scopul procedurii 

Selectarea obiectivă, transparentă şi nediscriminatorie a maxim 195 de elevi din clasele IX-

XII,  aparținând unor grupuri dezavantajate: elevi care provin din familii cu venituri reduse,  şi 

care sunt afectate de fenomenele sărăciei, şomajului, violenţei domestice, etc, elevi cu situație 

școlară de risc, elevi de etnie rromă, elevi având unul sau ambii părinți care lucrează în 

străinătate, elevi care fac naveta din mediul rural, elevi din familii monoparentale, etc.  

 

Obiectul procedurii 

• elevii din clasele IX-XII aparținând unor grupuri dezavantajate vor beneficia de servicii 

educationale de educatie remediala (consiliere psihologica individuala si de grup si 

servicii specializate de consiliere scolara si orientare profesionala) si de pregatire 

suplimentara la disciplinele la care vor sustine examenul de bacalaureat ;  

• vor face parte din grupul tinta maxim 195 de elevi , astfel : 

 30 de elevi pentru clasa a IX-a , in doua grupe a cate 15 elevi care vor 

participa la orele de educatie remediala la Limba si literatura romana si 

Matematica 

 30 de elevi pentru clasa a X-a , in doua grupe a cate 15 elevi care vor 

participa la orele de educatie remediala la Limba si literatura romana si 

Matematica 

 30 de elevi pentru clasa a XI-a , in doua grupe a cate 15 elevi care vor 

participa la orele de educatie remediala la Limba si literatura romana si 

Matematica 

 75 de elevi pentru clasa a XII-a , in șapte grupe a cate 15 elevi care vor 

participa la orele de educatie remediala la Limba si literatura romana , 

Matematica si Biologie/Geografie /Istorie 

 

Responsabilităţi: 

• Coordonator de grant 

• Dirigintii claselor a IX-a, a Xa, a XI a, a XIIa  

• Elevii - obiectul procedurii 

Modul de lucru. Etapele selecţiei. Calendarul consursului de selecţie 

 

Nr. 

crt. 
Etapa Descrierea activităţilor 

9 Responsabil 

1. 
Stabilirea comisiei de 

selectie a grupului tinta 

Stabilirea prin decizie internă a comisiei de 

selecție a grupului tintă-elevi, comisie care este 

alcatuită din toti dirigintii claselor de la 

invatamantul de zi 

 

                                      Termen: 31.10. 2020 

Coordonator de 

grant 



2. 

Popularizarea si apelul 

de selectie al grupului 

tinta 

Transmiterea apelului de selectie si a cererilor 

de inscriere a elevilor către  

dirigintii claselor din invatamantul de zi , 

acestia urmand sa disemineze în rândul 

elevilor procedura de selectie a grupului tinta. 

 

Termen: 3.11. 2020 

Echipa de 

implementare a 

proiectului 

3. 

Selectia candidatilor 

grupului tinta şi 

stabilirea grupelor finale 

de participanţi pentru 

clasa a IXa, a Xa, a Xia 

si a XII a pentru al 

treilea an de 

implementare 

Se vor parcurge următorii paşi: 

- Inregistrarea cererilor de inscriere ale elevilor 

in vederea constituirii grupului tinta 

                                       Termen:4-12 .11.2020 
- - Evaluarea cererilor  de inscriere in grupul 

tinta in conformitate cu criteriile de constituire 
a grupului tinta 

                                       Termen: 13.11.2020 
- Afisarea candidatilor declarati eligibili 

Termen: 13.11.2020 
- Depunerea contestatiilor la Secretariat 

Termen: 13.11.2020 ora 14:00 -16:00 
- - Solutionarea contestatiilor si afisarea 

rezultatelor finale (după contestatii) 

Termen: 14.11.2020 

 

Comisia de 

selecţie a 

grupului tinta 

5. 

Elaborarea procesului 

verbal în urma selectiei 

grupului tinta; validarea 

rezultatelor 

 

 

Comisia de selectie va întocmi Raportul 

privind selectia candidatilor/participantilor din 

grupul tinta, raport  care va contine toate datele 

referitoare la selectie si-l va preda împreună cu 

documentele candidatilor si documentele 

selectiei coordonatorului de grant. 

Termen: 16.11.2020 

Comisia de 

selectie a 

grupului tinta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA 1 
 

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

SUPLIMENTARĂ DE BACALAUREAT 
 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Schema de Granturi pentru Licee 

Beneficiar: Colegiul Tehnic “DINICU GOLESCU” 

Titlul subproiectului: Elevi motivați pentru succes școlar 

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 

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 

o XIII 

Disciplina de pregătire 

vizată: 

o Matematică 

o Limba și literatura 

română 

o Biologie 

o Istorie 

o Geografie 

 

 

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, 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ANEXA 2  
 
 

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

ORIENTARE ÎN CARIERĂ 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 

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 

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, 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ANEXA 3 
 
 

 
CERERE DE INSCRIERE IN GRUPUL TINTA PENTRU ELEVII 

CLASELOR A IX A, A X-A , A XI-A SI A XII-A-  CONSILIERE 
PSIHOLOGICĂ 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 

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 

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 

o XIII 

 

Consiliere psihologică 

individuală și de grup: 

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, 

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

 


