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1. Lista responsabililor cu ediția sau după caz, a reviziei în cadrul procedurii operaționale 

 

Elaborat/verificat 

 

Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operațiunea 

Numele și 

prenumele 
Funcția Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1  Elaborat/ 
revizuit  

Homeghiu Aurora-
Cătălina 

Responsabil activitate de tip 
remedial și parteneriat P1 

10.07.2020   

 

1.2  Verificat  Dumitrescu Tudor Jurist Partener 1 – ISJ DB 
 

10.07.2020  

 

           Avizat/aprobat 

 

Numele și 

prenumele 
Funcția Data Semnătura 

2 3 4 5 

1.3  ION Sorin Coordonator Partener 1 - ISJ Dâmbovița 13.07.2020  

 

1.4 NICOLESCU Cristina 
Mihaela 

Manager proiect - ASOCIAŢIA 
INOVITAVERDE 

13.07.2020  

 

 

    2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul procedurii operaționale 

 Ediția sau, după 

caz, revizia în 

cadrul ediției 

Componenta revizuită Modalitatea reviziei 

Data de la care se aplică 

prevederile ediției sau 

reviziei ediției 

1 2 3 4 

2.1  Ediția 1   25.07.2018 

2.2  Revizia 1 Scop, Calendar, Anexe Actualizare 19.12.2018 

2.3  Revizia 2 Calendar, Anexe Actualizare  10.07.2019 

2.4  Revizia 3 Calendar, GT VIII Actualizare 13.07.2020 
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     3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția  

  

Scopul 

difuzării 

 

Exemplar nr. Funcția 
Numele și 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 5 6 7 

3.1  Aplicare Școlile țintă: Liceul Teoretic ”Ion 

Ghica” Răcari și Școala 

Gimnazială Ciocănești, sub 

coordonarea P1 

Responsabil 

acivitate 

școală țintă 

Mitru 

Alexandru 

Șerbăneci 

Aurelia 

Difuzare electronică, 

pe e-mail școală țintă 

Postare pe site-ul 

școlilor țintă 

3.2  Informare Elevi, părinți, cadre didactice, 

publicul larg 

GT - Postare pe site-ul 

școlilor țintă și al ISJ 

DB http://www.isj-db.ro  

3.3  Informare Partenerii din cadrul proiectului Parteneri din 

cadrul 

proiectului 

- Postare pe site-ul ISJ 

DB http://www.isj-db.ro 

 

4. Scopul procedurii operaționale 

Prezenta procedură este elaborată în vederea selectării grupului ţintă în cadrul proiectului “Școala Bucuriei – 

Parteneriat pentru o comunitate de învățare durabilă”, format din 480 de preșcolari și elevi aparținând grupurilor 

vulnerabile din școlile țintă și 108 părinți/tutori, pentru activitățiile: A.2 - Program de consiliere si orientare 

educațională pentru copii, elevi si parinți/tutori ai acestora; A.4 - Program de educație de tip remedial pentru elevii 

din grupul țintă; A.5 - Program inovator de educație non-formală pentru copii, elevi și parinți/tutori ai acestora; A.6 

- Dezvoltarea unui grup de acțiune local pentru susținerea unei comunități de învățare participativă. 

    5. Domeniul  de  aplicare 

În cadrul proiectului “Școala Bucuriei – Parteneriat pentru o comunitate de învățare durabilă”, în vederea 

implementării activităților propuse, conform Cererii de finanațare.  

6. Legislație: 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  

 Contractul de finanțare nr. 32549/11.05.2018 pentru implementarea proiectului POCU/74/6/18/ 105645, cu 
titlul ” Şcoala Bucuriei – Parteneriat pentru o comunitate de învăţare durabilă”, finanțat prin Programul 

http://www.isj-db.ro/
http://www.isj-db.ro/
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Operațional Capital Uman, (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 10 (i), Obiectiv 
specific 6.2 6.3 și 6.6, modificat prin Actul Adițional nr. 3 aprobat de Ministerul Fondurilor Europene cu nr. 
34783/20.05.2020. 

 

7. Definiții  și  prescurtări ale termenilor utilizați în procedura operaţionalǎ 

  7.1. Definiții ale termenilor 

Nr. 

crt. 
Termenul Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul 

1  Grup țintă 
Preșcolari/elevi din Liceul “Ion Ghica” Răcări şi Şcoala Gimnazială 

Ciocăneşti, cu structurile aferente și părinți/tutori ai acestora 

 

  7.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1  GT Grup țintă 

 

8. Descrierea procedurii operaționale 

8.1. Descrierea generală a GT 

- 120 preșcolari  – câte 40 preșcolari în fiecare an de implementare a proiectului  

- 360 elevi: 120 elevi clasa a IV-a (60 elevi de la Liceul Teoretic ”Ion Ghica” Răcari, câte 20 în fiecare 

an de proiect și 60 de la Școala Gimnazială Ciocănești, câte 20 în fiecare an de proiect) 

                 162 elevi clasa a VIII-a (60 de la Școala Gimnazială Ciocănești, câte 20 în fiecare an de 

proiect și 102 de la Liceul Teoretic „Ion Ghica” Răcari, câte 20 în anul I și II de proiect și 62 în anul 

III de proiect – an școlar 2020-2021) 

                 78 elevi clasa a X-a (40 elevi în anul I  de proiect și 38 elevi în Anul II de proiect, de la 

Liceul Teoretic ”Ion Ghica” Răcari) 

- 108 părinți/tutori  

 

8.2. Descrierea GT - Anul III de implementare (an școlar 2020-2021) 

- 40 preșcolari – 20 preșcolari de la Liceul Teoretic ”Ion Ghica” Răcari și 20 preșcolari de la Școala 

Gimnazială Ciocănești 

- 40 elevi clasa a IV-a  -  20 elevi de la Liceul Teoretic ”Ion Ghica” Răcari (pentru A4 două grupe a 

câte 10 elevi) și 20 elevi de la Șc. Gimnazială Ciocănești (pentru A4 două grupe a câte 10 elevi) 
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- 82 elevi clasa a VIII-a –  20 elevi de la Școala Gimnazială Ciocănești (pentru A4 două grupe a câte 

10 elevi) și 62 elevi de la Liceul Teoretic ”Ion Ghica” Răcari (patru grupe a câte 15-17 elevi) 

 

8.3. Criterii de selecţie a GT 

Pentru a fi consideraţi eligibili, preșcolarii/elevii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
criterii: 

 la momentul selecţiei să fie preșcolari/elevi înmatriculați la școlile țintă; 
 să facă parte din profilul eligibil în proiect (preșcolar, elev clasa a IV-a, respectiv a VIII-a);  
 să aibă acordul scris al părinților pentru implicarea în activitățile proiectului și participarea la activitățile 

on-line; 
 să se încadreze în cel puțin una dintre situațiile: are domiciliul în mediul rural, provine din medii 

dezavantajate socio-economic, familii monoparentale, părinți plecați în străinătate, părinți cu nivel scăzut 
de educație, dificultăți de învățare, altele (preșcolarii/elevii care se încadrează în mai multe situații au 
prioritate în cazul punctajelor egale) 
Recomandări: 

 Selecţia elevilor se va realiza cu respectarea principiului egalităţii de şanse (sex, naţionalitate, religie, 
etnie etc.); 

 Se va selecta și un număr de minimum 10 elevi de rezervă (câte 3-4 din fiecare categorie GT: preșcolari, 
cls. a IV-a, cls. a VIII-a), care vor fi admiși pe locurile rămase libere în condițiile renunțării, din motive 
obiective, a unora dintre elevii admiși iniţial (transfer etc.).  

 
              Pentru a fi consideraţi eligibili, părinții/tutorii/ trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
criterii: 

 să fie părinții/tutorii preșcolarilor/elevilor selectați în proiect; 

 să-și exprime în scris disponibilitatea de a participa în proiect.  

 se vor selecta părinți pentru fiecare categorie GT (preșcolari/elevi clasa a IV-a, elevi clasa a VIII-a). 

 

8.4. Calendar selecție – Anul II de implementare 

a. Lansarea selecției – 15 iulie 2020 (afișarea anunțului privind selecția și a procedurii de selecție la sediul 
și pe site-ul școlilor țintă, precum și pe site-ul P1 – ISJ Dâmbovița).  

b. Depunerea dosarelor de înscriere – 15 iulie – 11 septembrie 2020 (dosarele se depun eșalonat, la 
secretariatele școlilor țintă și se  înregistrează în Registrul proiectului special deschis pentru proiect). 

c. Evaluarea dosarelor – 14 – 18 septembrie 2020 (evaluarea se face de către comisia desemnată conform 
prezentei proceduri).  

d. Afișarea rezultatelor selecției – 18 septembrie 2020 (lista candidaților declarați admiși și a celor propuși 
ca rezervă se afișează la sediile școlilor țintă).  
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e. Depunerea eventualelor contestațiilor – 21 septembrie 2020. 
f. Soluționarea contestațiilor  - 21-22 septembrie 2020. 
g. Afișarea rezultatelor finale – 23 septembrie 2020 (lista finală a candidaților declarați admiși și a 

persoanelor propuse ca rezerve se afișează la avizierele școlii și se transmite partenerilor). 
 
        În situații speciale, în care un copil/elev din grupul-țintă nu mai poate participa la activități (situații medicale, 

transfer etc.), responsabilii activitate școală țintă vor anunța Partenerul 1 - ISJ Dâmbovița în termen de maximum 

10 zile de la data la care participantul a luat parte pentru ultima dată la una dintre activitățile din cadrul proiectului, 

precizând motivul și anexând documente doveditoare (ex. documente medicale, cerere transfer etc)  și vor solicita 

acordul pentru înlocuirea preșcolarului/elevului/părintelui cu o o rezervă. 

        În cazul în care, din motive temeinic justificate, pe parcursul anului școlar se impune o nouă selecție grup 

țintă, etapele prevăzute la punctul 8.4. a-g se vor desfășura într-o sesiunea specială de selecție, în termen de 

maximum 10 zile calendaristice, conform unui Calendar stabilit la nivelul comisiei de selecție și evaluare 

prevăzute la punctul 8.6. și cu respectarea prevederilor de la punctul 4 din prezenta procedură. Se va 

anexa, totodată, spre aprobare Calendarul procesului de selecție propus la nivelul comisiei de selecție și 

evaluare prevăzute la punctul 8.6.  

 
8.5. Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:     

   

- pentru preșcolari/elevi : 

 cererea de înscriere (redactată conform Formularului 03, anexă la prezenta procedură, completată de 

părinte/tutore); 

 copie act identitate( certificat de naștere/carte de identitate - certificate “conform cu originalul” de către 

conducerea unității de învăţământ de la care provine copilul/elevul);  

 declaraţie disponibilitate – acord al părintelui privind participarea copilului/elevului la activitățile proiectului 

(redactată conform Formularului 05, anexă la prezenta procedură); 

 adeverință din partea şcolii privind îndeplinirea criteriilor de selecţie a GT, care să ateste calitatea de 
preșcolar/elev la Liceul “Ion Ghica” Răcari sau Şcoala Gimnazială Ciocăneşti cu structurile arondate și 
faptul că se încadrează în cel puțin una dintre situațiile descrise (redactată conform Formularului 07, 
anexă la prezenta procedură). 

 declarație de consimţământ privind prelucrarea datelor personale (Formularul F12).   
 

          - pentru părinți/tutori: 

 cerere de înscriere (redactată conform Formularului 04, anexă la prezenta procedură); 
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 copie după cartea de identitate/certificatul de naștere/certificatul de căsătorie (dacă e cazul) - certificate 

“conform cu originalul” de către conducerea unității de învăţământ de la care provine copilul/elevul 

respectiv;  

 declaraţie de disponibilitate – acord privind participarea la activitățile proiectului (redactată conform 

Formularului 06, anexă la prezenta procedură); 

 adeverinţă din partea Liceului “Ion Ghica” Răcari sau a Şcolii Gimnaziale Ciocăneşti privind îndeplinirea 

criteriilor de selecţie în grupul ţintă (redactată conform Formularului 08, anexă la prezenta procedură). 

 declarație de consimţământ privind prelucrarea datelor personale (Formularul F12) 

8.6. Comisia de selecţie şi evaluare; comisia de soluționare a contestațiilor 

       Comisia de selecție și evaluare pentru fiecare școală țintă se numește prin decizie a reprezentantului legal 
al unității de învățământ și are următoarea componență:  

 Președinte: responsabilul activitate școală țintă 

 Membri: 2 cadre didactice din unitatea de învățământ 

 Secretar: un cadru didactic din unitatea de învățământ/secretarul școlii 
       Comisia de soluționare a contestațiilor pentru fiecare școală țintă se numește prin decizie a reprezentantului 
legal al unității de învățământ și are următoarea componență:  

 Președinte: un director adjunct/un cadru didactic din unitatea de învățământ  

 Membrii: 2 cadre didactice, altele decât cele din comisia de selecție și evaluare 

 Secretar: un cadru didactic/secretar, altul decât cel din comisia de selecție și evaluare 
 

Comisiile prevăzute la punctul 8.6 din prezenta procedură vor funcționa în componența stabilită prin 

decizia reprezentantului legal al unității de învățământ și în situațiile în care, din motive temeinice, pe 

parcursul Anului II de implementare se impune un nou proces de selecție pentru grupul țintă (sesiune 

specială). 

 

       9. Responsabilități 

     Atribuții ale comisiei de selecție și evaluare:  

 Evaluarea dosarelor candidaților, conform fișei de evaluare (Formularul 09 pentru preșcolari/elevi și 
Formularul 10 pentru părinți/tutori);  

 Întocmirea procesului–verbal de selecție conținând Tabelul nominal cu preșcolarii/elevii selectați 
(Formularul 11);  

 Centralizarea rezultatelor evaluării pentru fiecare categorie de grup țintă (preșcolari/elevi/părinți);  

 Afișarea rezultatelor selecției. 
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   Atribuții ale comisiei de soluționare a contestațiilor:  

 Evaluarea candidaților care au depus contestație;  

 Afișarea rezultatelor la contestație (Admis/Respins). 

 Întocmirea procesului–verbal de selecție conținând Tabelul nominal cu preșcolarii/elevii selectați 
(Formularul 11) – rezultate finale, după contestații;  

 Centralizarea rezultatelor evaluării pentru fiecare categorie de grup țintă (preșcolari/elevi/părinți);  

 Publicarea listei rezultatelor finale;  
   Persoanele implicate în evaluarea candidaturilor la procesul de selecție vor respecta următoarele reguli:  

 Evaluarea obiectivă, pe baza criteriilor stabilite;  

 Păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal ale participanților;  

 Respectarea principiul egalităţii de şanse şi nediscriminării; 
Respectarea procedurilor și a termenelor stabilite.  

 
            Atribuțiile comisiei de selecție și evaluare, respectiv ale comisiei de soluționare a contestațiilor se 
respectă în toate situațiile în care, pe parcursul Anului III de implementare se impune, din motive 
temeinice, un nou proces de selecție pentru grupul țintă (sesiune specială). 
 

     Etapele procesului de selecţie  
      Selecția grupului țintă se va face respectând următoarele etape:  

 Etapa 1 – eliminatorie (dosar complet și depus în termenul stabilit); criteriul se notează cu ADMIS / 
RESPINS.  

 Etapa 2 – evaluarea dosarelor, conform Fișei de evaluare (Formularul 09 pentru preșcolari/elevi și 
Formularul 10 pentru părinți/tutori); 
  

        10. Cuprins 

 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției  pag. 2 

2. Situatia edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii  pag. 2 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, 
revizia din cadrul ediției procedurii 

 pag. 3 

4. Scopul procedurii  pag. 3 

5. Domeniul de aplicare  pag. 3 

6. Legislație  pag. 3 

7. Definiții și abrevieri  pag. 4 
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Formular F01 - Anunț selecție grup țintă  

 

            Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, în calitate de Partener 1, implementează în perioada 
14 mai 2018 – 13 mai 2021 proiectul POCU/74/6/18/105645 cu titlul Școala bucuriei – parteneriat 
pentru o comunitate de învăţare durabilă, împreună cu Asociaţia Inovitaverde (Liderul de parteneriat), 
CCD Dâmboviţa (Partener 2), Asociaţia „Tineri pentru europa de mâine” (Partener 3), CJRAE 
Dâmboviţa (Partener 4), Oraşul Răcari/ Administraţie publică (Partener 5). Proiectul este finanţat prin 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 - Educație și competențe și are ca 
obiectiv general prevenirea abandonului timpuriu al şcolii pentru 480 de copii şi elevi aparţinând 
grupurilor vulnerabile din comunităţi dezavantajate din judeţul Dâmboviţa (zonele Răcari şi Ciocăneşti) 
prin programe integrate de consiliere, educaţie remedială şi activităţi non-formale orientate către nevoile 
acestora, programe orientate către 108 părinţi, precum şi îmbunătăţirea competenţelor a 75 de cadre 
didactice din învăţământul preuniversitar, care profesează în comunităţi vulnerabile. 

     În vederea desfășurării activităților planificate în cadrul proiectului, IȘJ Dâmbovița organizează 
selecția a 120 de preșcolari și 360 de școlari care fac parte din grupuri vulnerabile (din care: 120 elevi 
de clasa a X-a, 120 elevi de clasa a VIII-a, 120 elevi de clasa a IV-a) și 108 parinți/tutori, care vor 
constitui grup ţintă fiind implicați în Activități de consiliere pentru toți copiii/elevii, respectiv părinții/tutorii 
din grupul țintă (A.2); Activități de educație remedială pentru elevi (A.4); Activități nonformale - ateliere 
tematice pentru elevi și părinți / tutori ai acestora (A5). 

     Pentru anul III de implementare (an școlar 2020-2021) vor fi selectați 40 preșcolari (20 de la 
Școala Gimnazială Ciocănești și 20 de la Liceul Teoretic ”Ion Ghica” Răcari), 40 elevi clasa a IV-a (20 
de la Școala Gimnazială Ciocănești și 20 de la Liceul Teoretic ”Ion Ghica” Răcari), 82 elevi clasa a VIII-
a (20 de la Școala Gimnazială Ciocănești și 62 de la Liceul Teoretic ”Ion Ghica” Răcari), precum și  
părinți ai preșcolarilor/elevilor. 

     Dosarele se depun în perioada 15 iulie – 11 septembrie 2020, înclusiv în format electronic, iar 
selecția se va desfășura în perioada 14 – 23 septembrie 2020. 
           Informații privind criteriile de selecție, conținutul dosarului de candidatură și/sau alte detalii 
suplimentare se obțin la: 
- Liceul Teoretic “Ion Ghica” Răcari, persoană de contact : director Alexandru MITRU, tel.: 0733945818; 
- Şcoala Gimnazială Ciocăneşti, persoană de contact : director Aurelia SERBANECI, tel.: 0744334157. 
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    Formular F02 – Calendar selecție  

 

 

Calendarul de selecție a grupului țintă 
Anul III de implementare (an școlar 2020-2021) 

 
 

Nr. 

crt. 

Activitatea Perioada 

1 Depunerea dosarelor de candidatură, inclusiv în format 

electronic 

15 iulie – 11 septembrie 2020 

2 Evaluarea dosarelor depuse 14 – 18 septembrie 2020 

3 Afișarea rezultatelor evaluării 18 septembrie 2020 

4 Depunerea contestațiilor 21 septembrie 2020 

5 Soluționarea contestațiilor  21 - 22 septembrie 2020 

6 Afișarea rezultatelor finale și transmiterea listelor către 

Beneficiar și parteneri 

23 septembrie 2020 
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Formular F03 - Cerere de înscriere selecție grup țintă – preșcolari/elevi 

 

 

Doamnă / Domnule director, 

 

 

 Subsemnatul/ Subsemnata, ……………………………………………., părinte/tutore al 

preșcolarului/elevului ...................................…………………………., din grupa .............../clasa .......... 

la …………………………………………., posesor al CI seria ……….., nr. ……………………., eliberată 

la data …………………….., de …………………………………, vă rog să-mi aprobați înscrierea 

copilului/elevului în grupul ţintă al proiectului POCU/74/6/18/105645 cu titlul ”Școala bucuriei – 

parteneriat pentru o comunitate de învăţare durabilă”. 

            Îmi exprim acordul cu privire la stocarea, prelucrarea, transmiterea şi utilizarea datelor cu 

caracter personal ale mele și ale minorului, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.679/2016, 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulaţie a acestor date. Datele personale, precum și fotografiile realizate în cadrul 

diferitelor activități se vor folosi exclusiv în cadrul proiectului. 

 

Data:           Semnătura, 
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Formular F04 -  Cerere de înscriere selecție grup țintă – părinți/tutori 

 

Doamnă / Domnule Director 

 

 Subsemnatul/ Subsemnata, ……………………………………………., părinte/tutore al 

preșcolarului/elevului ...................................…………………………., din grupa .............../clasa .......... 

la …………………………………………., posesor al CI seria ……….., nr. ……………………., eliberată 

la data …………………….., de …………………………………, vă rog să-mi aprobați înscrierea mea în 

grupul ţintă – părinți/tutori al proiectului POCU/74/6/18/105645 cu titlul ”Școala bucuriei – parteneriat 

pentru o comunitate de învăţare durabilă”. 

            Îmi exprim acordul cu privire la stocarea, prelucrarea, transmiterea şi utilizarea datelor cu 

caracter personal ale mele și ale minorului, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.679/2016, 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulaţie a acestor date. Datele personale, precum și fotografiile realizate în cadrul 

diferitelor activități se vor folosi exclusiv în cadrul proiectului. 

 

 

 

Data:           Semnătura, 
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    Formular F05 - Declarație disponibilitate – acord participare preșcolari/elevi 

 

 

Declarație 

 

Subsemnatul/ Subsemnata, ..................……………………………………………., părinte/tutore 

al copilului/elevului.......................................……………………., din grupa ......../clasa ........... de la 

…………………………………………....................., posesor al CI seria ……….., nr. ………………, 

eliberată la data de …………………….., de către …………………………………, declar pe propria 

răspundere că sunt de acord ca acesta să participe la activitățile din cadrul proiectului 

POCU/74/6/18/105645 – Școala bucuriei – parteneriat pentru o comunitate de învăţare durabilă.  

 

Data:           Semnătura, 

 

   Formular F06 - Declarație disponibilitate – acord participare părinți/tutori 

 

Declarație 

 

Subsemnatul/ Subsemnata, ..................……………………………………………., părinte/tutore 

al copilului/elevului.......................................……………………., din grupa ......../clasa ........... de la 

…………………………………………....................., posesor al CI seria ……….., nr. ………………, 

eliberată la data de …………………….., de către …………………………………, declar pe propria 

răspundere că sunt de acord să particip la activitățile din cadrul proiectului POCU/74/6/18/105645 – 

Școala bucuriei – parteneriat pentru o comunitate de învăţare durabilă.  

 

Data:           Semnătura, 
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Formular F07 - Adeverință din partea şcolii privind îndeplinirea criteriilor de selecţie a grupului 

ţintă copii/elevi 

 

ANTET PROIECT 

 

ADEVERINȚĂ 
 
             
            Prin prezenta se adeverește că preșcolarul/elevul/elev_______________________________ 

__________________________________ din grupa/clasa __________ de la unitatea școlară  

____________________________________________________ întrunește        nu întrunește  

criteriile de selecție și participare ca grup țintă al proiectului POCU/74/6/18/105645 cu titlul „Școala 

bucuriei – parteneriat pentru o comunitate de învăţare durabilă”, deoarece prezintă risc de părăsire 

timpurie a școlii din cauza unuia dintre motivele: 

        provine din mediul rural,  

        provine din mediu dezavantajat socio-economic,  

        este de etnie romă (autoidentificat) 

        provine din familie monoparentală,   

       are unul/ambii părinți plecați în străinătate 

        părinți cu nivel scăzut de educație 

        performanță școlară scăzută/dificultăți de învățare 
           
        frecvență școlară slabă 
 
 

Director, 
Prof. ......................... 
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Formular F08 - Adeverință din partea şcolii privind îndeplinirea criteriilor de selecţie a grupului 

ţintă părinți/tutori 

 

ANTET PROIECT 

 

 

 

ADEVERINȚĂ 
 
             
            Se adevereşte prin prezenta că domnul / doamna 

......................................................................... este părinte /  tutore/ reprezentant legal al elevului/elevei 

.............................................................................., din clasa .............., de la unitatea școlară 

......................................................................................................, care prezintă/ nu prezintă risc de 

părăsire timpurie a școlii. 

Drept urmare,  întrunește / nu întrunește condițiile de selecție și participare ca grup țintă 

părinți/tutori al proiectului POCU/74/6/18/105645 cu titlul „Școala bucuriei – parteneriat pentru o 

comunitate de învăţare durabilă”. 

 
 
 

Director, 
Prof. ......................... 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Școala Bucuriei – Parteneriat pentru o comunitate de învățare durabilă, cod POCU/74/6/18/105645 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

 
                    

INSPECTORATUL ȘCOLAR 
JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA 

 
Partener 1 

Proiect 
POCU/74/6/18/105645 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND 
SELECȚIA GRUPULUI ŢINTĂ ELEVI ȘI 

PĂRINȚI/TUTORI ÎN CADRUL PROIECTULUI 
POCU/74/6/18/105645  

Ediţia: I 

Nr.de ex.: 2 

Revizia: 3 

Nr.de ex. : 2 

 
COD: PO – 105645/P1-01 Pagina 17 din 19 

Exemplar nr. : 1 

 
 

                                                                                           

  Formular F09 - Fișă de evaluare dosar grup țintă copii/elevi 
 

  Numele şi prenumele candidatului            
  .................................................................................. 
  Data .............................................. 
 

FIŞĂ EVALUARE  
Criterii eliminatorii 

 

Nr. 
crt. 

Criteriul Da Nu 

1 Candidatul este preșcolar/elev la una din școlile țintă   

2 Dosarul conține toate documentele conform Condițiilor de participare    

3 Manifestă disponibilitatea de a participa la activitățile proiectului, desfășurate 
în afara programului școlar (prin declarație-acord semnată de părinte/tutore) 

  

 Rezultat Admis/Respins 

 
Criterii specifice 

Nr. 
crt. 

Criteriul de evaluare: 
încadrare în situații de vulnerabilitate 

Punctaj 
maxim  

Punctaj acordat 
la evaluare 

Observaţii 

1 provine din mediul rural 5 p   

2 provine din mediu dezavantajat socio-
economic 

10 p   

3 este de etnie romă (autoidentificat)  5 p   

4 provine din familie monoparentală 10 p   

5 are unul dintre părinți plecat în străinătate 10 p   

6 are ambii părinți plecați în străinătate 10 p   

7 părinți cu nivel scăzut de educație 10  p   

8 performanță școlară scăzută în anul școlar 
2019-2020 

20  p   

9 frecvență școlară slabă 20 p   

 Total 100 p   

           
        Președinte,                                              Membri,                                                     Secretar, 
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 Formular F10 - Fișă de evaluare dosar grup țintă părinți/tutori 

 Numele şi prenumele candidatului .................................................................................. 
 Data .............................................. 
 

FIŞĂ EVALUARE  
Criterii eliminatorii 

Nr. 
crt. 

Criteriul Da Nu 

1 Dosarul conține toate documentele conform Condițiilor de participare  
 

  

2 Este părinte/tutore/reprezentant legal al copilului/elevului care corespunde 
criteriilor de selecție copii/elevi 

  

3 Manifestă disponibilitatea de a participa la activitățile proiectului (prin 
declarație-acord semnată) 

  

4 A semnat declarația-acord de participare a copilului/elevului la activitățile 
proiectului. 

  

 Rezultat Admis/respins 

 
Criterii specifice 

Nr. 
crt. 

Criteriul de evaluare: 
încadrare în situații de vulnerabilitate 

Punctaj 
maxim  

Punctaj alocat 
la evaluare 

Observaţii 

1 provine din mediul rural 10 p   

2 provine din mediu dezavantajat socio-
economic 

10 p   

3 este de etnie romă (autoidentificat) 10 p   

4 reprezintă o familie monoparentală 20 p   

5 este tutore/reprezentant legal 20 p   

6 soțul/soția este plecat(ă) în străinătate 20 p   

7 are nivel scăzut de educație 10 p   

 Total 100 p   

  

        Președinte,                                              Membri,                                                     Secretar, 
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Formular F11 – Tabel nominal GT selectat pentru Anul III de implementare (an școlar 2020-

2021) 

 

 

T A B E L 
cu preșcolarii/elevii/părinții selectați pentru grupul ţintă al proiectului   

POCU/74/6/18/105645 cu titlul „Școala bucuriei – parteneriat pentru o comunitate de învăţare 
durabilă”.   

Înainte/după contestații 
 
Unitatea de învățământ _______________________________________  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Data:  
 
Director unitate de învăţământ, 

                                                                                                           Intocmit, 
 

Nr. 
crt. 

Numele  și prenume Categoria grup țintă 
(preșcolar/elev/părinte) 

Grupa/Clasa 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

...    
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Formular F12 – Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale  

 

 
DECLARAŢIE  PRIVIND  ACORDUL  PENTRU     

PRELUCRAREA  DATELOR  CU  CARACTER PERSONAL 

 

         Subsemnatul(a) …………………………………………………….. domiciliat(ă) în localitatea 

…………………………………………………………str……………………………………..nr.………………

bl………sc………ap………posesor al  CI  seria   ….. nr……………………., în calitate de reprezentant 

legal al minorului………………………………………………………………………………………….. 

 

DECLAR  CĂ  ÎMI  EXPRIM ACORDUL 

prevăzut de Regulamentul nr. 679/2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, cu privire la  stocarea, 

prelucrarea, transmiterea şi utilizarea datelor cu caracter personal ale minorului 

……………………………………….. cât şi datele cu caracter personal ale subsemnatului(ei), în vederea 

utilizării acestora în cadrul activităţilor desfăşurate în proiectul POCU/74/6/18/105645,  cu titlul „Şcoala 

Bucuriei – Parteneriat pentru o comunitate de învăţare durabilă ”. De asemenea, îmi exprim acordul 

pentru utilizarea fotografiilor de la activități, exclusiv în cadrul proiectului. 

 

Declarant  

Nume şi prenume……………………………                                              Semnătura……………… 

Data: 


