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Nr……………./…………. 

Aprobat în Consiliul de Administrație din………………… 
 APROB 

Director: MIRELA DUMITRA 
____________________________________ 

 

AVIZAT 
Președintele comisiei cu atribuții de monitorizare, 
coordonare și îndrumare metodologică a implementării și 
dezvoltării sistemului de control intern/managerial 
___________________________ 

 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND SELECȚIA GRUPULUI- ȚINTĂ(ELEVI) 

DIN CADRUL PROIECTULUI ROSE 

 

Cod : nr. 519/SGL/RII din data 01.10.2018 

VERIFICAT 

 

 _______________________ 

 

 

ELABORAT 

 

________________________ 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în 

cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente privind 
responsabilii/operațiunea 

Numele și 
prenumele 

Funcția Data Semnătura  

1.1 Elaborat Mirescu 
Mihaela 

coordonator 
grant 

  

1.2. Verificat  Urdeș Jenica Director 
adjunct 

  

1.3. Aprobat  Dumitra Director    



Mirela 

 

2. Situaţia ediţiilorşi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii  

 Ediția sau, după caz, 

revizia în cadrul ediției 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea reviziei Data de la care se 

aplică prevederile 

ediției sau reviziei 

ediției 

2.1 Ediția 1     

2.2. Revizia 1    

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale: 

 Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr._____ 

Compartiment Funcția Nume și 
prenume 

Data 
primirii 

Semnătura 

3.1 Aprobare 1 Consiliul de 
administrație 

Director Dumitra 
Mirela  

  

3.2. Aplicare 2 Management Director  Dumitra 
Mirela 

  

3.3. Aplicare 3 Echipa 
de proiect 

Coordonator 
grant 

Mirescu 
Mihaela 

  

3.4 Informare 4 Echipa 
de proiect 

Coordonator 
grant 

Mirescu 
Mihaela 

  

3.5 Verificare 5 Echipa 
de proiect 

Responsabil 
achiziții 

Stănescu 
Ortansa 

  

3.6 Evidență 6 Echipa 
de proiect 

Responsabil 
baza de date 

Urdeș Jenica 
Bîzu Ramona 

  

3.7 Arhivare 7 Echipa 
de proiect 

Responsabil 
baza de date 

Urdeș Jenica 
Bîzu Ramona 

  

4. Scopul: 

4.1. Prezenta procedură are drept scop  selecția grupului-țintă al 
subroiectului  BACALAUREATUL, ȘANSA TA PENTRU VIITOR din 
cadrul Proiectului ROSE, în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse în 
Formularul de aplicație. Proiectul ”Bacalaureatul, șansa ta pentru viitor” , 
a fost aprobat pentru finanţare în cadrul rundei a II-a prin acordul de grant nr 
519/SGL/RII din data 01.10.2018 

 

Acest proiect este inițiat de MEN prin unitatea de Management al 
Proiectelor cu Finanțare externă, fiind finanțat de Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare conform Acordului de împrumut nr 8481-RO 
semnat cu Guvernul României. 

Proiectul se va derula pe perioada 1.10.2018-1.10.2022 

4.2. Procedura vizează selectia elevilor in vederea derularii activitatilor remediale 

conform Formularului de aplicatie. 

 5.    Domeniul de aplicare 



 5.1   Procedura se aplica elevilor din clasele a IX-a -a XII-a invatamant 

liceal, din unitatea scolara. 519/SGL/RII din data 01.10.2018 

5.2 Procedura va fi publicata pe site-ul scolii. 

6. .Documente de referinta 

6.1 Ghidul aplicantului, schema de granturi pentru licee, varianta 2016 

6.2 Formularul de aplicatie (Anexa 2 din Ghidul aplicantului) 

6.3 Acordul de grant nr. 519/SGL/RII din data 01.10.2018 

 

6.4 Ghidul de implementare, schema de granturi pentru licee, septembrie 2018 

 7.Definitii, abrevieri si termeni utilizati 

7.1 Abrevieri 

(1) ROSE = Project privind invatamantul secundar 

7.2 Termeni utilizati 

(1) Grup tinta = elevi din clasele a IX-a - a XII-a învățământ  liceal 

 8 .Descrierea procedurii : 

8.1 Generalități 

Prezenta procedură este elaborată in baza Proiectului pentru invatamantul 

Secundar (ROSE), proiect finantat conform Acordului de grant semnat între Guvernul 

Romaniei și Banca Mondială, în vederea îndeplinirii obiectivelor subproiectului 

BACALAUREATUL, ȘANSA TA PENTRU VIITOR 

           Obiectivul principal al proiectului este „creșterea ratei de promovabilitate 

la examenul de bacalaureat , motivarea elevilor pentru învățare și diminuarea 

abandonului școlar/absenteismului. » 

Obiectivele suproiectului BACALAUREATUL, ȘANSA TA PENTRU 

VIITOR, formulate în acord cu obiectivele general alproiectului ROSE, sunt 

următoarele: 

O1. Îmbunătățirea sistematică a competentelor de bază  la limba română și 

matematică pentru un număr de 180  de elevi de clasa a IX a și 180 de elevi de 

clasa a X a care au obținut note sub 5 la examenele de Limba Română sau 

Matematică din cadrul Evaluării Naţionale sau rezultate nesatisfăcătoare la 

sfârșitul clasei a IX a sau la testele inițiale de limba română sau matematică în 

clasele a IX-a și a X a,  pe o perioadă de 4 ani. 

O2. Creșterea performanțelor școlare la Bacalaureat de la rata de 48,9% la 

54%, prin realizarea unor ore de pregătire suplimentară la disciplinele pentru 

bacalaureat pentru probele scrise în vederea realizării unei bune inserții pe piața 



muncii sau  a continuării studiilor în învățământul terțiar, pentru un nr. de 615 elevi 

(285 elevi de clasa a XI-a, 330 elevi clasa a XII a ) 

03- Reducerea abandonului/absenteismului școlar cu 1,46 %  pentru elevii 

care întâmpină această problemă prin implicarea în activități de consiliere și în 

activități extrașcolare în vederea creșterii motivației pentru învățătură. 

8.2 Etapele derularii selectiei: 

(1) Procedura va fi adusa la cunoștința elevilor și cadrelor didactice, respectând 

procedurile de informare (Avizier, Consiliul Profesoral, Comisiile Metodice, site-ul 

scolii);7- 14 .11.2018 

(2) Stabilirea Comisiei de selecție a elevilor care vor participa la activitațile remediale 

din cadrul proiectului; 6 .11.2018 

(3) Depunerea dosarului de candidatură; 7-14.11.2018 

(4) Selectia participantilor 19-23.11.2018 

(5) Afișarea rezultatelor 26.11.2018 

 

8.3. Componența dosarului de candidatură 

 Cerere adresata directorului institutiei pentru participarea la selectie; 
 Copie xerox -cartea de identitate a elevului; 
 Copie xerox certificat de nastere elev ; 

 Formular individual de inregistrare— ANEXA 1 
 Acordul parintelui si consimtarndntul privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal a elevului si parintelui / tutorelui - ANEXA 2 
Angajament de participare ANEXA 3 

 

8.4 Criterii de selectie : 

CRITERII DE SELECȚIE PENTRU ELEVII CARE PARTICPĂ LA 

ACTIVITĂȚI REMEDIALE 

1. Criterii pentru clasele a IX-a și a X-a 

- performanța scăzută la cele două discipline de bază (limba și literatura română, 

matematică) 

- pentru clasa a IX- a se vor alege elevii care au obținut note sub 5 la Evaluarea 

Națională și elevii care au obținut note mici la testele inițiale 

- pentru clasa a X- a vor fi selectați elevii care au obținut rezultate slabe la sfârșitul 

clasei a IX-a 

 Elevi apartinând unor familii dezorganizate; 
 Elevii proveniti din familii monoparentale; 
 Elevi ai cdror parinti sunt plecati in strainătate; 
 Elevi proveniti din familii fără venituri; 

-Documente care atestă apartenența la mediul socio-economic dezavantajat 
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Numărul maxim de elevi selectați : clasa aIX-a (30), clasa a X-a (30) 

-testarea elevilor la cele două discipline, în vederea selecției elevilor. 

Testele vor fi elaborate de profesorii de specialitate (Limba Română și Matematică), 

iar ierarhizarea elevilor va fi făcută în ordine crescătoare a notelor obținute la aceste 

teste, de la cea mai mică notă la cea mai mare. 

Selecția finală  va fi realizată prin cumularea criteriilor menționate în avantajul 

elevilor care experimentează atât probleme de competențe reduse la cele două 

discipline (Limba Română și Matematică), cât și situații materiale defavorizate și/sau 

probleme familiale. 

Dosarele vor fi depuse la secretariatul școlii. 

Nu se admit contestații. 

 

2. Criterii pentru elevii claselor  a XI-a și a XII-a 

-fișa cu rezultatele pe ani de studiu la disciplinele pentru bacalaureat (proba 

scrisă). 

- rezultatele obținute la simulările examenului de bacalaureat , corigențele  la 

disciplinele de bacalaureat. 

-situația materială și familială a elevilor 

 Elevi apartinând unor familii dezorganizate; 
 Elevii proveniti din familii monoparentale; 
 Elevi ai căror parinti sunt plecati in strainătate; 
 Elevi proveniti din familii fără venituri; 
 Documente care atestă apartenența la mediul socio-economic dezavantajat 

 

Numărul maxim de elevi selectați : 135 (limba română), 135 (matematică), 15 

(biologie), 30 (geografie) 

2. Criterii  de selecție  în vederea participării la activități de reducere a 

abandonului școlar și a absenteismului 

Număr maxim de elevi: consiliere (60 elevi), activități extrașcolare (60) 

- Identificarea, selecţionarea beneficiarilor în vederea participării la proiect. În 

vederea asigurării transparenței și a egalității de șanse, selecția acestora se va realiza 

pe baza numărului de absențe nemotivate înregistrate în anul școlar anterior. 

-elevi care au depășit peste 50 de absențe în clasele a IX-a și a X-a  

- elevi cu 30 de absențe (pentru clasele a XI-a și a XII-a) 



- cu media la purtare scăzută pentru absențe nemotivate,  

-elevii proveniți din familii monoparentale, 

- elevi cu părinții plecați în străinătate. 

 

8.5 Comisia de selectie elevi ai grupului tints: 

(1) Comisia are in componența sa următorii membri: 

 Prof.Dumitra Mirela— in calitate de presedinte de comisie; 

 Prof. Mirescu Mihaela — responsabil primirea dosarelor 

 Responsabil activități remediale – Prof. Urdeș Jenica, responsabil baza de date 

 Secretar Georgescu Elena- responsabil statistică elevi înscriși în instituța de învățământ; -

Dirigintii claselor IX - XII - în calitate de membri responsabili, cu sprijinirea elevilor în 

vederea intocmirii dosarelor. 

Responsabil pentru clasele a IX-a – Prof. Dragomir Claudia 

Responsabil pentru clasele a X-a –Prof. Predeanu Carmen 

Responsabil pentru clasele a XI-a-Prof. Dănciulescu Maria 

Responsabil pentru clasele a XII-a –Prof. Ghiță Mihaela 

(2) După constituire, comisia se aproba de catre directorul institutiei si se avizează de care 

Consiliul de Administrație. 

8.6 Pierderea calității de elev din grupul țintă: 

Calitatea de elev aparținând grupului țintă în cadrul subproiectului se poate pierde în 

următoarele situații : 

(1) Plecarea în străinătate cu familia;  

(2) Transferul din unitatea de învățământ 

(3) Finalizarea studiilor liceale.  

9. Responsabilități și răspunderi în derularea procedurii 

a) Directorul : 

 Aprobă componența comisiei de selecție a elevilor pentru grupul țintă; 

b) Consiliul de Administratie : 

 Avizează comisia de selectie; 

 Avizează  lista finală a elevilor selectati ; 

c)  Echipa de proiect :  

elaborează procedura de selecție a elevilor; 

d) Comisia de selecție: 

 analizează si evaluează dosarele de candidatură;; 

d) Coordonatorul de grant: 



 Asigură respectarea procedurii; 

 Coordonează procesul de selectie; 

e) Responsabil primirea dosarelor 

 Participă la buna desfășurare a procesului de selecție; 

f) Responsabilul cu gestionarea bazei de date și a documentelor: 

întocmește baza de date  

10. Formulare /ANEXE 

ANEXA 1— Formular individual de înregistrare 

ANEXA 2 - Acordul părintelui și consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal a 

elevului și părintelui / tutorelui 

ANEXA 3 - Angajament de participare 
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Proiectul privind învățământul Secundar (ROSE) ANEXA 1 

Schema de Granturi pentru Licee 

Beneficiar: Liceul Tehnologic PETRE S. AURELIAN Slatina 

Titlul subproiectului: Bacalaureatul , șansa ta pentru viitor  

Acord de grant nr. nr. 519/SGL/RII din data 01.10.2018 

 FORMULAR îNREGISTRARE IN GRUPUL- ȚINTĂ 

Formular individual de înregistrare 

I. Informatii personale: 

Nume participant (nume,si prenume) _____________________________________________________  

CNP _______________________________ adresa: _______________________________________________  

Telefon: ________________________ E-mail: ___________________________________  

1.2. Clasa _________  

1.3. Gen: 0 Masculin ❑ Feminin 

1.4. Naționalitate: ❑ romana alta(specificatie) _____________ 

1.5. Data nașterii: 

 

Ziua Luna Anul nașterii Varsta (ani 

împliniți)  
   

    
1.6. Locul de reședință:1 rural  _______ urban 

H. Elevul se încadrează într-unul sau mai multe dintre criteriile 

următoare: (se completează de către dirigente) 

Nr. 

crt 

Categoriile din care pot face elevul/a Se va bifa categoria in care  

se incadreaza 

1. Elevi de etnie roma  

2. Elevi cu dizabilitati  

3. Elevi care provin din familii monoparentale  

4. Elevii in situatii de risc de abandon colar  

5. Elevi asistati social (plasament)  

6. Elevi proveniti din familii fără venituri  

7. Elevi ai caror parinti sunt plecati în străinătate  

8. Elevi proveniți din familii dezorganizate  

9. Elevi care doresc sa participe la activitati de consiliere   

 

1 



 

Mediile  la disciplinele de bacalaureat, obținute în anul școlar anterior –se va specifica 

dacă elevul a avut corigență la materia respectivă( pentru elevii clasei a IX-a, se vor 

completa notele obținute la Evaluarea Natională]. 

Disciplina Limba și 

literatura română 

Matematică Geografie Biologie 

Media     

Note simulări     

 

Total absente în 

anul școlar 2017-

2018 

Absențe 

nemotivate 

Absențe motivate Media la purtare 

    

 

 

Nume, Prenume - Diriginte 

 

Semnătura diriginte, Semnătura elev, 

   
 

Datele cuprinse in acest formular vor fi tratate confidential, in conformitate cu prevederile Directivel CE/95/46 privind protectia persoanelor fizice in 

ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, transpusa prin Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ș1 libera circulatie a acestor date cu modificarile si completarile ulterioare, precum și prevederile Directivei 

2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatillor electronice, transpusă prin Legea nr. 

506/2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Proiectul privind învățământul Secundar (ROSE) ANEXA2 

Schema de Granturi pentru Licee 

Beneficiar: Liceul Tehnologic PETRE S. AURELIAN Slatina 

Titlul subproiectului: Bacalaureatul , șansa ta pentru viitor  

Acord de grant nr. nr. 519/SGL/RII din data 01.10.2018 

Acordul părintelui și consimțământul privind prelucrarea datelor cu  

caracter personal ale elevului și părintelui / tutorelui 

   Subsemnatul/a   ,                                  parintele elevului………………………..  .; având 

CNP    domiciliat/ă în……………………………………..  str…………………………….                  

nr ……….. ap………   tel. fix ………….              tel. Mobil…………   e-

mail………………………..     ca părinte beneficiar al proiectului 

……………………………………  precum si subsemnatul/a  elev/a al Liceului Tehnologic 

PETRE S. AURELIAN, SLATINA, având CNP…………………………………..    domiciliat în 

 str……………………………. nr   tel fix…………………………     tel. 

Mobil………………. e-mail………………….  

Declarăm prin prezenta că am fost informați privind obligativitatea de a furniza datele 

noastre personale cu respectarea dispozițiilor legale. 

Declar că sunt de acord ca datele personale ale copilului meu (ale mele), precum 

materialele rezultate în urma activităților (fotografii, filmari video, etc), sä fie utilizate în 

scopul proiectului sus-menționat pe internet, site-ul școlii,  ,site-ul proiectului, rețele de 

socializare Facebook, publicarea în presă. 

Declar că sunt de acord ca datele personale ale fiului/fiicei mele (ale mele), sä fie 

utilizate in scopul proiectului sus-menționat. Înteleg că orice omisiune sau incorectitudine în 

prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje patrimoniale sau de orice alta natură 

este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informații false în documentele 

prezentate și îmi asum responsabilitatea datelor conținute în dosarul de selecție, garantând 

că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte și complete și mă angajez ca, în eventualitatea 

modificărilor survenite în datele personale care fac obiectul dosarului de candidatură depus 

(reînnoirea cărtilor de identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de domiciliu etc.), 

să anunț echipa de proiect și să aduc o copie a actelor doveditoare). 

 Nume si prenume parinte,                                      Nume si prenume elev, 

Semnatura părinte, Semnatura elev

Data: 

1 

1 



Proiectul privind învățământul Secundar (ROSE) ANEXA3 

Schema de Granturi pentru Licee 

Beneficiar: Liceul Tehnologic PETRE S. AURELIAN Slatina 

Titlul subproiectului: Bacalaureatul , șansa ta pentru viitor  

Acord de grant nr. nr. 519/SGL/RII din data 01.10.2018 

Angajament de participare 

Subsemnatul/a  ......................................................................CNP ........................................  

domiciliat/a in ……………… .str………………………………..

 jud./sector…………………..  nr……………….. ap ………….  tel. mobil  

 ………………e-mail  , prin prezenta îmi exprim dorința de a participa în cadrul  

Proiectului BACALAUREATUL, ȘANSA TA PENTRU VIITOR, proIect finanțat din 

Schema de Granturi pentru Licee (ROSE). 

De asemenea, declar pe propria răspundere cä am fast informat(a) privind condițiile 

de candidatură și de desfășurare a Proiectului BACALAUREATUL, ȘANSA TA PENTRU 

VIITOR. În eventualitatea în care voi fi selectat sä particip, mă angajez să respect toate 

cerințele proiectului, să particip la toate activitățile care îmi revin și sä întocmesc toate 

documentele solicitate de care responsabilii din cadrul proiectului. 

Vă mulțumesc ! 

(numele si semnatura candidatului] 
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Proiectul privind învățământul Secundar (ROSE) ANEXA3 

Schema de Granturi pentru Licee 

Beneficiar: Liceul Tehnologic PETRE S. AURELIAN Slatina 

Titlul subproiectului: Bacalaureatul , șansa ta pentru viitor  

Acord de grant nr. nr. 519/SGL/RII din data 01.10.2018 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

Doamna Director, 

Subsemnatul/a ______________________________________ născut/a la data de _________  

 ______________  domiciliat în  _______________________________________  str. 

 ____________________ nr . _________ , judet/sector _____________ posesor al B.I./C.I. seria 

nr.  _______________  e l ibera t de   _____________ la  da ta   __________   CNP 

 _____________________________  e-mail  ___________________  elev/a în clasa a 

      la Liceul Tehnologic PETRE S. AURELIAN ,  Slatina, vă rog să-mi aprobați 

înscrierea la selecția elevilor pentru grupul- tintă din cadrul Proiectul BACALAUREATUL, 

ȘANSA TA PENTRU VIITOR. 

Componența dosarului de candidatură : 

- Cerere adresata directorului institutiei pentru participarea la selecție; 

- Copie xerox - cartea de identitate a elevului; 

- Copie xerox -certificat de nastere elev ; 

Formular individual de înregistrare ANEXA 1 

- Acordul părintelui si consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal ale elevului și parintelui / tutorelui - ANEXA 2 

- Angajament de participare - ANEXA 3Semndtura elev/a, Semnatura Parinte/tutore,

 Data completarii, 

Semnătura elev/ă,                Semnătura Părinte/tutore,        Data completării 

Doamnei Director a Liceului Tehnologic Petre S. Aurelian, Slatina 
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