
1 

 
 

 
 

 
 
COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUȚI 

 
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

privind 
Selecția grupului țintă a 

subproiectului ICAR ! (ROSE) 
 

Cod: PO-SGL-ROSE-01 

 
Ediția:  I 
Nr. de ex.: 1 
Revizia: 0 
Pag  1 din 12 
Exemplar nr.: 1 
 

 

 

 
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

privind 
Selecția grupului țintă a subproiectului  

INSTRUIRE PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES! -ICAR! (ROSE) 

 
COD: PO-SGL-ROSE-01 

 
 
                 Lista responsabil cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediţiei sau, după 

caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 

 

 Elemente privind 
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prenumele 
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1 Avizat Responsabil CEAC Chelba 
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grand 

Fomin 
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3 Aprobat Director Țugulea Gelu   
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Verificat 

                
  
Aprobat                                   
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Semnătura        
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Cap. I. Dispoziţii generale 

 
I.1. 
Scopul metodologiei 
Prezenta metodologie a fost elaborată în vederea selecţiei grupului ţintă în cadrul 
subproiectului– 
ICAR ( INSTRUIRE PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES!  ),  aprobat  în cadrul  Proiectului  
privind  Învățământul  Secundar-ROSE,  finanţat  prin  Schema  de  granturi pentru licee şi 
derulat de  Colegiul Tehnic Rădauți,  în  calitate de beneficiar, în perioada 2018 – 2022. 

 
I.2.  
Activitățile principale ale proiectului 
Pentru  atingerea  obiectivului  general  al  proiectului    (”Imbunătățirea  calității serviciilor 
oferite de COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUȚI în vederea progresului școlar al elevilor ”) sunt 
organizate: 
 

   I. ACTIVITĂȚI  PEDAGOGICE  ȘI  DE  SPRIJIN  
o I.1. ÎNVĂȚ PENTRU A REUȘI– PROGRAM  REMEDIAL  LA  DISCIPLINELE  DE  

BACALAUREAT 
o I.2.  ABILITĂȚI PENTRU VIAȚĂ – CURSURI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 
o I.3. ACTIVITĂȚI DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE VOCAȚIONALa 
o I.4. ÎNVĂȚ, APLIC, INOVEZ .- ATELIER DE INVENTICĂ, CREATIVITATE ȘI ASUMARE 
o I.5. PRO NATURA. CERC DE GEOGRAFIE ȘI BIOLOGIE 

 
               II.  ALTERNATIVE PENTRU TINE-RI – ACTIVITĂȚI DE PETRECERE EFICIENTĂ A TIMPULUI LIBER 
 

o II.1. INIȚIATIVĂ ÎN AFACERI – WORK-SHOPURI CU TEMATICĂ ANTREPRENORIALĂ 
o II.2.INSPIRAȚIE ȘI CREAȚIE –EDITAREA REVISTEI ȘCOLII 
o II.3. PRIN CĂLĂTORIE, ÎNVĂȚĂM  GEOGRAFIE ȘI ECOLOGIE! – EXCURSIE TEMATICĂ ÎN 

DOUĂ REGIUNI GEOGRAFICE, PENTRU IDENTIFICAREA DIFERENȚELOR DE DIALECT ȘI A 
TRADIȚIILOR. 

o II 4. GRAFICĂ ȘI PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR -ATELIER DE GRAFICĂ ȘI 
PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR 

o II.5.  AZI ELEVI, MÂINE STUDENȚI! 
o II.6. DEZVOLTARE PERSONALA- VREAU, ȘTIU, POT – TEAMBUILDING 

 
                   III. ACTIVITĂȚI DE MODERNIZARE A SPAȚIILOR DE ȘCOLARIZARE 

o III.1. LOCUL MĂ REPREZINTĂ-  
 

Cap.II. Grupul ţintă-tineri 
 
II.1.Structura grupului ţintă-
tineri 
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Grupul țintă al proiectului este format din câte 200 elevi/an în anii 1 și 2, respectiv câte 150 
elevi în anii  3  și  4,  din  clasele  IX-XII,  aparținând claselor cu toate profilurile Colegiului Tehnic 
Rădăuți.  
 
Elevii selectați pentru activitățile remediale vor fi: 

o 90 elevi din familii cu venituri mici din clasele a XII-a 
o 60 elevi din clasele a XI-a 

       Din  care, 
o 30 elevi care au parinții plecați în străinătate 
o 10 elevi de altă etnie 

 
 
 

II.2. Selecţia grupului ţintă-tineri 

 
Grupul ţintă va fi selectat din rândul elevilor Colegiului Tehnic Rădăuți, conform 
structurii grupului ţintă descrisă la art. II.1 din prezenta procedură. 

 
 
 

Cap.III. Organizarea şi desfăşurarea procesului de selecţie a grupului ţintă- tineri 
 

III.1. Comisia de selecţie 
 
Selecţia este realizată de o comisie numită prin decizie a coordonatorului de proiect. Comisia va 
avea următoarea componenţă: 

o Echipa de management a proiectului – în calitate de responsabili cu aplicarea 
prezentei proceduri de selecție (centralizarea dosarelor de înscriere, verificarea 
îndeplinirii criteriilor de selecție, evaluarea dosarelor etc.) 

o 1 secretar – responsabili cu   realizarea adeverințelor cu informații privind anul de 
studiu, media generală și frecvenţa elevului în anul școlar anterior etc.; 

o Diriginții claselor IX-XII de la filiera teoretică și filiera tehnologică: în calitate de 
membri responsabili cu sprijinirea elevilor în vederea întocmirii dosarelor de 
înscriere. 

 
III.2. Atribuţiile comisiei de selecţie 
 
Principalele atribuții ale comisie de selecție sunt: 

• diseminarea informațiilor privind procedura de selecție a grupului țintă-elevi; 
• sprijinirea elevilor în vederea întocmirii dosarelor de înscriere; 
• evaluarea dosarelor de înscriere; 
• întocmirea procesului verbal al selecției; 
• centralizarea rezultatelor evaluării; 
• afișarea rezultatelor selecției; 
• publicarea listei rezultatelor finale; 
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• întocmirea raportului activității de selecție. 
 

Persoanele implicate în evaluarea solicitărilor de selecţie vor respecta următoarele reguli: 
• îşi vor exercita atribuţiile cu onestitate, corectitudine, bună-credinţă şi responsabilitate; 
• vor evalua în baza criteriilor stabilite; 
• vor formula aprecieri cu imparţialitate; 
• vor fi obiective în evaluare; 
• vor păstra confidenţialitatea pe toată durata evaluării; 
• vor asigura transparenţa deciziilor privind selecţia; 
• vor respecta procedurile şi termenele stability 

 

III.3. 

Criteriile de selecţie 
 

III.3.1. Selecţia elevilor din grupul ţintă se va face cu respectarea principiului egalităţii de şanse 
şi nediscriminării şi se va realiza fără condiţionări, deosebiri, excluderi, preferinţe, restricţii 
bazate pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, convingeri, nevoi speciale şi alte 
criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă. 

 
 
 

III.3.2. 
Criterii administrative 
 
Criteriile administrative sunt: 
 

o depunerea  dosarului  de  înscriere  în  perioada  stabilită  conform  calendarului  de  selecție 
(Anexa 7 la prezenta procedură); 

o completarea dosarului de înscriere cu toate documentele solicitate în prezenta procedură la 
secțiunea 
IV.2. 

 
Elevii  care  doresc  să  facă  parte  din  grupul  ţintă  al  subproiecului  INSTRUIRE PENTRU O 
CARIERĂ DE SUCCES! -ICAR!”  vor    fi selectați pe baza  recomandării profesorului  încadrat la 
clasa care predă disciplinele pentru care se organizează activități remediale. Elevii vor depune  
dosarele la Comisia  de  selecție,  care este  responsabilă  cu  centralizarea  dosarelor  de 
înscriere.   
 
III.3.3. 
Criteriul eligibilitate 

 
Criteriile de eligibilitate 
sunt: 

o cetăţean cu domiciliul sau reşedinţa legală în România; 
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o elev al Colegiului Tehnic Rădăuți, în clasele XI-XII la filiera teoretică sau tehnologică; 
o apartenenţa  la  un  grup  vulnerabil  (proveniența  din  mediul  rural,  elevi  din  familii  

care  se confruntă  cu  dificultăți  financiare,     cu  unul  sau  ambii  părinți  plecați  în  
străinătate,  din familii dezorganizate, cu părinți divorțați sau aflaţi în plasament, cu 
dificultăți de învățare și 

o rezultate slabe atât la evaluarea națională, cât și la clasă, orfani, rromi, elevi cu alte situații 
speciale etc. 

o situația la învățătură și frecvența; 
o interesul şi motivaţia pentru participarea la proiect exprimate în chestionarul de selecție. 

 
Elevii  care  doresc  să  facă  parte  din  grupul  ţintă  trebuie  să  se  încadreze  în  criteriile  de  
selecţie stabilite prin prezenta procedură.. 

 
III.3.4.  
Criteriul relevanţă 

 
Elevii  care  au  depus  dosarele  de  înscriere  vor  fi  ierarhizați  în  funcție  de  criteriile  din  
grila  de evaluare atașată la prezenta procedură. (Anexa 8 la prezenta procedură). Vor fi 
evaluate din punct   de vedere al relevanței doar dosarele care au obținut calificativul ADMIS 
la criteriile Administrativ și Eligibilitate. 

 
Vor fi evaluate următoarele 
aspecte: 

1. Condițiile de studiu (media din ultimul an școlar)-10p 
2. Apartenenţa la un grup vulnerabil-40p 
3. Situația la învățătură și frecvența în anul școlar anterior-20p 
4. Interes şi motivaţie pentru participarea la activitățile proiectului-30p. 

Punctajul final obținut îl reprezintă media punctajelor acordate de către membrii 
comisiei. 
 
 Cap. IV. Etapele procesului de selecție a grupului ţintă-elevi 
IV.1.  
Depunerea dosarelor de înscriere 
Elevii  care  doresc  să  facă  parte  din  grupul  ţintă  al  subproiecului  INSTRUIRE PENTRU O 
CARIERĂ DE SUCCES! -ICAR! vor completa un chestionar și vor   depune   dosarul   cu   
documente   la Comisia de selecție,  conform  calendarului.    
 
IV.2.  
Conţinutul dosarului de înscriere 
 
Dosarul de înscriere din cadrul procesului de selecție a grupului țintă va 
conține: 

o Cerere de înscriere (Anexa 1) 
o Formular individual de înregistrare în grupul țintă (Anexa 2) 
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o Adeverinţă  eliberată  de  şcoală,  care  va  conţine  informaţii  privind  anul  de  studiu,  
media generală și frecvenţa elevului în anul școlar anterior;  

o Carte de identitate (în copie cnf. cu originalul); 
o Certificat de naştere(în copie cnf. cu originalul); 
o Declaraţie angajament completată şi semnată de elev (dacă acesta este major) şi elev și de 
o părinte/tutore/reprezentant legal(dacă elevul este minor);(Anexa 3); 
o Declaraţie privind prelucrarea datelor personale completată şi semnată de elev(dacă acesta 

este major) şi de elev și de părinte/tutore/reprezentant legal(dacă elevul este minor).(Anexa 
4); 

o Declaraţie  privind  utilizarea  și  prelucrarea  imaginii  personale  completată  şi  
semnată  de elev(dacă acesta este major) şi elev și de părinte/tutore/reprezentant 
legal(dacă elevul este minor).(Anexa 5); 

o Chestionar selecție (Anexa 6) 
 

IV.3.  
Evaluarea dosarelor 
Evaluarea dosarelor va avea loc până în data de 20 decembrie  2018.           
 

 IV.4.  

Rezultatele selecţiei 
Rezultatele     selecţiei     nu     sunt     contestabile     şi     vor     fi     afișate     pe     site-ul     școlii 
 şi  la  avizierul  Colegiului Tehnic Rădăuți,  cel  mai    târziu până la data de 23 decembrie 2018. 

 
Cap. V. Dispoziţii finale 

 
V.1.În  termen  de  3  zile  lucrătoare  de  la  finalizarea  evaluării  dosarelor  de  înscriere,  
comisia  de selecţie va întocmi un raport privind rezultatele procesului de selecție Raportul 
trebuie să cuprindă: 

▪ data şi locul sesiunii de evaluare; 
▪ componenţa comisiei; 
▪ scurtă descriere a desfăşurării evaluării; 
▪ lista cu rezultatele finale ale evaluării. 

 
V.2.Dosarele  elevilor  din  grupul  ţintă,  însoţite  de  toate  documentele  elaborate  de  comisia  
de selecţie,  semnate  de  toţi  membrii,  rapoartele  comisiilor  însoţite  de  listele  finale  fac  
parte  din documentaţia proiectului şi vor fi gestionate conform deciziei echipei de management 
de proiect şi arhivate conform prevederilor legale. 
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ANEXA 1 

 

 Cerere de înscriere 

 

În  grupul  țintă  al  subproiectului   ORIZONT  (  ) 
 
 
 

Subsemnatul/a,   ...........................................................................................,   elev/ă   în   clasa 
 

...................,   filiera   ..........................,   profilul   ...............................   la   Colegiul Tehnic Rădăuți, vă rog 

să-mi aprobați înscrierea la selecția elevilor pentru constituirea grupului țintă  din  cadrul  

subproiectului  ICAR (INSTRUIRE PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES!)  din  schema  de  granturi  

pentru  licee  ROSE  (Romania  Secondary  Education project). 

 
 
 

Data: 
 
 
 
 
 
 
Numele și prenumele                                                       
 
         Semnătură elev/ă: 
 
  
                                                                                                    Numele și prenumele                                                       
 
 

                                                                      Semnătura părinților/tutorilor/reprezentanților legali:                                         
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ANEXA 2 
 
 

Formular individual de înregistrare 

în  grupul  țintă  al  subproiectului    INSTRUIRE PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES! -ICAR! 
 

I. IDENTIFICARE ȘI DATE DE CONTACT 
 

1.Nume şi prenume..................................................................................................................... 
 

2.Data naşterii............................................................................................................................ 
 

3.Număr de telefon personal..................................................................................................... 
 

4.Adresă de e-mail.................................................................................................................... 
 

5.Domiciliu (localitate, cod poştal, stradă, număr, scară, etaj, apartament) 

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

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

6.Gen:   M /F 
 

7. Locul de reședință: rural/urban 
 

Dacă elevul este din mediul rural, se va bifa categoria la care se încadrează: 
 Elev navetist (se va preciza numărul de km) 
 Elev în gazdă 

 
8. Numele și prenumele tatălui și numărul de telefon al acestuia 

 
9. Numele și prenumele mamei și numărul de telefon al acesteia
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II. APARTENENȚA LA UN GRUP VULNERABIL 
Elevul  se  încadrează  într-unul  sau  mai  multe  din  criteriile  următoare:   

 
 
 

Nr. 
crt. 

Categoriile din care pot face elevul/eleva                       Se va bifa categoria 
în care se 
încadrează

1.      Elev din mediul rural 
2.      Elev din familii care se confruntă cu dificultăți financiare 
3.      Elev cu unul sau ambii părinți plecați în străinătate 
4.      Elev din familii dezorganizate, cu părinți divorțați 
5.      Elev aflat în plasament 
6.      Elev cu dificultăți de învățare 
7. Elev cu rezultate slabe atât la evaluarea națională, cât 

și la clasă 
8.      Elev orfan de unul sau ambii părinți 
9.      Elev rrom sau membru al unei alte minorități etnice 

10.     Elev  cu  alte  situații  speciale  (emigrant,  membru  al  unei 
familii cu mulţi copii (+3), boală etc.) 

 
 
 
 

Numele și prenumele 

dirigintelui:  

Semnătura dirigintelui 

 
 

Numele și prenumele elevului 

candidat:  

Semnătura: 

 
 
 
 

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 2002/5S/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
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ANEXA 3 
 
 

DECLARAȚIE ANGAJAMENT 

Privind participarea la subproiectul  
(pentru elevii majori) 

 
 

Subsemnatul/a        …………………………………………………...........................…….…, domiciliat/ă în 
localitatea ………………………………………...Județul………………………….., strada................................nr.….…, 
posesor al CI Seria….., Nr.…………., eliberat de …………., la data  de  
…………………..........,CNP………………………………………..……,  elev/ă  la  COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUȚI,  
în  eventualitatea  că  voi  fi  selectat/ă  în  grupul  țintă  al proiectului,   mă  angajez  să  particip  
la  activităţile  derulate  în  cadrul  subproiectului  ”  INSTRUIRE PENTRU O CARIERĂ DE 
SUCCES! -ICAR! din  schema  de  granturi pentru licee ROSE (Romania Secondary Education 
project), să respect toate cerințele proiectului și să întocmesc documentele solicitate de echipa 
proiectului. 

 
 
 
 
 
 

Data: 
 
 
 
 
        Semnătura
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ANEXA 3 

 
 

DECLARAȚIE ANGAJAMENT 

Privind participarea la subproiectul INSTRUIRE PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES! -ICAR! 
(pentru elevii minori) 

 
 
 
 
 
 

Subsemnatul/a ……………………………….......……………..............………….…, domiciliat/ă în 
localitatea……………………………,Judeţul…………………………..,strada.................................. 
......nr.….........,posesor  al  CI  Seria………..,Nr.………….,eliberat  de  ……………………….......... la  data  de  
…………............………..,CNP  ……………………………....……....……..……,  tel: 
.......................................................,  îmi exprim angajamentul cu privire la participarea fiului/ fiicei 
mele          .............................................................................................................................................. elev/elevă  la  
Colegiul Tehnic Rădăuți  la  toate  activităţile  organizate  în  cadrul subproiectului INSTRUIRE 
PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES! -ICAR! din schema de granturi pentru licee ROSE (Romania 
Secondary Education project) 

 
 
 

Data: 
 
 

Numele și prenumele 

părintelui:  

Semnătura părintelui 

 
 

Numele și prenumele 

elevului: Semnătura elevului
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ANEXA 4 

 
 

DECLARAȚIE ANGAJAMENT 
Privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

(pentru elevii majori) 
 
 
 
 

Subsemnatul/a        …………………………………………………...........................…….…, domiciliat/ă în 
localitatea ………………………………………...Județul………………………….., strada................................nr.….…, 
posesor al CI Seria….., Nr.…………., eliberat de …………., la data   de   …………………..........,   
CNP………………………………………..……,   elev/elevă   la Colegiul Tehnic Rădăuți îmi exprim acordul 
cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor  mele  cu  caracter  personal,  conform  prevederilor  
Legii  nr.  677/2001  pentru  protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date, cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  în  cadrul  
subproiectului  INSTRUIRE PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES! -ICAR! din schema de granturi 
pentru licee ROSE (Romania Secondary Education project) în calitate de membru al grupului 
țintă. 

 
 
 
 

Data: 
 
 
 
Semnătura
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DECLARAȚIE ANGAJAMENT 

Privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

(pentru elevii minori) 
 
 

Subsemnatul/a    ……………………………….......……………..............………….…, domiciliat/ă       

în       localitatea……………………………,       Judeţul………………………….., 

strada........................................nr.….........,  posesor  al  CI Seria………..,  Nr.………….,  eliberat  de 

………………………..........          la          data          de          …………............………..,          CNP 
 

……………………………....……....……..……,    tel:    .......................................................,       îmi exprim  acordul  

cu  privire  la  utilizarea  şi  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  ale  fiului/fiicei mele  

....................................................................................................,  elev/elevă  la  Colegiul Tehnic Rădăuți 

conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi  completările  

ulterioare,  în  cadrul  în  cadrul  subproiectului  INSTRUIRE PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES! 

-ICAR! din schema de granturi pentru licee ROSE (Romania Secondary Education project), în 

calitate de membru al grupului țintă. 

 
 Data 
 

Numele și prenumele                         

părintelui:  

Semnătura părintelui 

 
 Numele și prenumele 
elevului: 

 
 

Semnătura 
elevului
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ANEXA 5 
 
 

DECLARAȚIE ANGAJAMENT 

Privind utilizarea și prelucrarea imaginii personale 

(pentru elevii majori) 
 
 

Subsemnatul/a        …………………………………………………...........................…….…, domiciliat/ă în 

localitatea ………………………………………...Județul………………………….., strada................................nr.….…, 

posesor al CI Seria….., Nr.…………., eliberat de …………., la data   de   …………………..........,   

CNP………………………………………..……,   elev/elevă   la Colegiul Tehnic Rădăuți îmi exprim acordul 

cu privire la utilizarea și prelucrarea imaginii  personale  în  fotografii,  filme,  materiale  

publicitare,  conform  art.  73  din  Legea  nr.287/2009   cu   modificările   şi   completările   

ulterioare,   în   cadrul   subproiectului   INSTRUIRE PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES! -ICAR!    

din   schema   de   granturi pentru licee ROSE (Romania Secondary Education project), în calitate 

de membru al grupului țintă. 

 
 
 
 

Data: 
 
 
 
Semnătura
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DECLARAȚIE ANGAJAMENT 

Privind utilizarea și prelucrarea imaginii personale 

(pentru elevii minori)
 
 
 
 
 

Subsemnatul/a                 ……………………………….......……………..............………….…, 

domiciliat/ă            în            localitatea……………………………,            Judeţul………………………….., 

strada........................................nr.….........,    posesor    al    CI    Seria………..,    Nr.………….,    eliberat    de 

………………………..........             la             data             de             …………............………..,             CNP 
 

……………………………....……....……..……,    tel:    .......................................................,       îmi    exprim 
 

acordul     cu     privire     la     utilizarea     şi     prelucrarea     imaginii     personale     a     fiului/fiicei     
mele 

 
....................................................................................................,   elev/elevă   la   COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUȚI 

conform art. 73 din Legea nr. 287/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul    în    

cadrul    subproiectului    INSTRUIRE PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES! -ICAR!  , din schema 

de granturi pentru licee ROSE (Romania Secondary Education project), în calitate de membru 

al grupului țintă. 

 
Prezentul acord este valabil în condițiile în care sunt respectate dispozițiile care 

protejează drepturile și libertățile minorului, demnitatea acestuia și dreptul la propria imagine, 
în conformitate cu reglementările din  Legea  nr.  272  din  21  iunie  2004  cu  modificările  și  
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completările  ulterioare  privind  protecția  și promovarea  drepturilor  copilului,  Legea  
audiovizualului  nr.  504  din  11  iulie  2002  cu  modificările  și completările ulterioareși Decizia 
nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. 

 
Data: 
Numele și prenumele 

părintelui: Semnătura 

părintelui 

Numele și prenumele 
elevului: 

 
Semnătura 
elevului
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ANEXA 6 

 
 

CHESTIONAR DE SELECȚIE 
 

Numele și prenumele: 
1.Care sunt disciplinele la care vei susține examenul de 
bacalaureat? 
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................ ....................................... 

 
2.În ultimii 2 ani școlari (2016-2017 și 2017-2018) ai întâmpinat dificultăți/probleme la 
disciplinele menționate la întrebarea anterioară? Dacă răspunsul este DA, menționează aceste 
probleme. (de ex. situații neîncheiate, situații de corigență, medii mici, dificultăți de învățare 
etc.) 
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 

 
3.  Consideri  că  orele  alocate  în  orar  acestor  discipline  sunt  suficiente  pentru  o  bună  
pregătire  în 
vederea promovării examenului de 
bacalaureat? DA  NU   NU ȘTIU 

 
4.  Crezi  că  ai  avea  nevoie  de  un  timp  suplimentar  de  pregătire  în  afara  programului  
şcolar,  în vederea promovării examenului de bacalaureat? 
DA  NU   NU ȘTIU 

 
5.Ești  interesat  să  participi  la  activități  remediale  la  disciplinele  la  care  vei  susține  
examenul  de 
bacalaureat
? 
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DA  NU   NU ȘTIU 
 

6. Crezi că activitățilede consiliere psihopedagogică și dezvoltare personală pot 
contribui la: 
 

Da/Nu/Nu știu 
 

a)dezvoltarea motivației pentru învățare 
 

b)dezvoltarea competențelor de autocumoaștere, a capacității de a-ți explora și 
autoevalua resursele; 
c) însușirea unor tehnici și strategii de învățare 
 

7. Crezi că ai nevoie de consiliere psihopedagogică și dezvoltare personală? 
DA  NU   NU ȘTIU 

 
8. Ești interesat să participi la activitățide consiliere psihopedagogică și dezvoltare 
personală? DA  NU   NU ȘTIU 
 
9. Crezi că ai nevoie de consiliere  în orientarea în carieră?DA  NU   NU ȘTIU 
 
10. Ești interesat să participi la activitățide consiliere  în orientarea în carieră? 
DA  NU   NU ȘTIU 
 
11. Crezi că participarea la activități extracurriculare este utilă pentru dezvoltarea ta personală 
și profesională și pentru promovarea examenului de bacalaureat? 
DA  NU   NU ȘTIU 
 
11. Ești interesat să participi la activități extracurriculare utile pentru dezvoltarea ta personală și 
profesională și pentru promovarea examenului de bacalaureat? 
DA  NU   NU ȘTIU 
 
12. În ce măsură ești interesat să participi la activitățile proiectului? 
         Foarte interesat 
         Interesat 
         Puţin interesat 
         Dezinteresat 
         Nu ştiu/Nu răspund 
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13.Motivează în circa 5 rânduri participarea ta la proiect ca membru al grupului ţintă. 
................................................................................................................................ .............................. 

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

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

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

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

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

 
 
 
Nume şi prenume: Semnătura 
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ANEXA 7 
 
 

CALENDARUL PROCESULUI DE SELECȚIE GRUPUL 

ȚINTĂ-ELEVI 
 
 
 
 
 
 

Etapa                                                          Termen 
 

Prezentarea informațiilor referitoare la procesul de 
selecție și completarea dosarelor de către elevii 

doritori cu sprijinul profesorilor diriginți 

7 decembrie 2018

Depunerea dosarelor de către elevi              7-14 DECEMBRIE  2018 
 
 

Evaluarea dosarelor candidaților            15 decembrie 2018 
 
 

Anunțarea rezultatelor procesului de selecție                20  decembrie 2018 
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ANEXA 8 
 
 

GRILA EVALUARE DOSAR ELEVI MEMBRI ÎN 

GRUPUL ȚINTĂ 
 
 

 

Nr. crt.                                        Criteriul                                                                             Punctaj 
maxim 

 

.      1                         Condițiile de studiu –media                                                                 10 p 

        2                       Apartenenţa la un grup vulnerabil                                                     40 p 

 

3.               Situația la învățătură și frecvența în anul școlar                                     20 p 
anterior 

4.           Interes şi motivaţie pentru participarea la activitățile                           30p     

Proiectului                                                             

                                                                           

5                 Total  .                                                                                             100 p 

 

Punctaj 
evaluare

 

 

                                                
 

Evaluator 
 

Nume si 

prenume: 

Semnatura 


