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Cap.I Dispoziţii generale
I.1. Prezenta metodologie a fost elaborată în vederea recrutării şi selecţiei grupului ţintă-elevi, în cadrul
proiectului ROSE, subproiectul BAC- Bacalaureat, Antreprenoriat, Carieră, acord de grant nr.
537/SGL/RII din data 01.10.2018.
I.2. Pentru atingerea obiectivului general al proiectului care vizează îmbunătățirea performanțelor
școlare pentru aproximativ 200 de elevi proveniți din medii dezavantajate de la clasele a IX-a, a X-a, a
XI-a si a XII-a în vederea integrării cu succes în viața socială și profesională și reducerea ratei
abandonului, pe o perioadă cuprinsă între nouă luni și patru ani sunt organizate activităţi pedagogice și
de sprijin, precum şi activităţi extracurriculare. Proiectul vizeaza și cresterea promovabilitatii elevilor la
examenul de bacalaureat.
Cap.II Grupul ţintă-elevi de la clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a
II.1. Structura grupului ţintă-tineri
Grupul ţintă-tineri are următoarea structură:
-aproximativ 200 de elevi cu vârste cuprinse între 15 şi 19 ani din clasele IX-XII (75 elevi din clasa a
XII-a, 50 elevi din clasa a XI-a, 50 elevi din clasa a X-a, 25 elevi din clasa a IX-a) proveniți din medii
dezavantajate, elevi cu CES.
II.2. Selecţia grupului ţintă
Grupul ţintă va fi recrutat şi selectat din clasele de liceu, conform listei anexate și structurii grupului
ţintă descris în prezenta procedură.
Cap.III Organizarea şi desfăşurarea procesului de selecţie a grupului ţintă
III.1. Comisia de selecţie
Selecţia este realizată de o comisie numită prin decizie a coordonatorului de proiect. Comisia va avea
următoarea componenţă:
• Preşedinte-coordonator de proiect
• Membri: 10 cadre didactice
• Secretar : 2 secretari
III.2. Atribuţiile comisiei de selecţie
Principalele atribuții ale comisie de selecție sunt:
• evaluarea dosarelor participanților;
• întocmirea procesului verbal de selecție;
• centralizarea rezultatelor evaluării;
• afișarea rezultatelor selecției;
• rezolvarea eventualelor contestații;
• publicarea listei rezultatelor finale;
• întocmirea raportului activității de selecție.
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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 stabilite.
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. Criteriul administrativ
Criteriile administrative sunt:
• completarea chestionarului (anexă la prezenta procedură);
• depunerea dosarului cu documente doveditoare conform calendarului selecţiei (anexă la prezenta
procedură);
Elevii informaţi care doresc să facă parte din grupul ţintă vor completa un chestionar şi vor depune un
dosar cu documente la secretariatul unităţii şcolare, conform calendarului selecţiei. Criteriul se va nota
cu ADMIS/RESPINS.
III.3.3. Criteriul eligibilitate
Criteriile de eligibilitate sunt:
• cetăţean cu domiciliul sau reşedinţa legală în România;
• elev in clasa a IX-a, a X-a, a XI-a ți a XII-a în anul şcolar 2018-2019 la Liceul Tehnologic „Al. I.
Cuzaˮ Bârlad;
• rezultate şcolare, frecvenţă regulată la cursuri; minim media 9.00 la purtare în anul şcolar 20172018;
• apartenenţa la un grup vulnerabil (elevi cu situaţie materială precară, elevi cu părinţii plecaţi în
străinătate/în detenţie; elevi proveniţi din familii cu situaţii sociale deosebite; elevi proveniţi din
familii monoparentale; elevi cu CES; elevi instituţionalizaţi/în plasament; elevi de etnie romă,
elevi cu alte situaţii speciale);
• profilul/calificarea pentru care se pregăteşte elevul;
• interesul şi motivaţia pentru participarea la proiect exprimate in chestionarul completat la
depunerea dosarului.
Elevii informaţi care doresc să facă parte din grupul ţintă trebuie să se încadreze în criteriile de selecţie
stabilite prin prezenta procedură. Criteriul se va nota cu ADMIS/RESPINS.
III.3.4. Criteriul relevanţă
Se vor nota următoarele aspecte: condiţiile de studiu (liceul şi anul de studiu) -20 p; interes şi motivaţie20 p; situaţie la învăţătura, disciplină şi frecvenţă-20 p; apartenenţa la un grup vulnerabil-30 p;
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calificarea căutată pe piaţa muncii-10 p. Grila de evaluare a dosarelor elevilor este anexă la prezenta
procedură.
Vor fi evaluate din punct de vedere al relevanței doar dosarele care au obținut calificativul ADMIS la
criteriile administrativ și eligibilitate. Punctajul final obținut îl reprezintă media punctajelor acordate de
către membrii comisiei.
Cap. IV. Etapele selecţiei grupului ţintă-tineri
IV.1 Elevii care doresc să facă parte din grupul ţintă vor completa un chestionar şi vor depune un dosar
cu documente la secretariatul unităţii şcolare selectate în care învaţă, în perioada 26.10-31.10.2018
IV.2 Dosarul de înscriere în cadrul procesului de selecție a grupului țintă va conține:
• chestionar completat;
• carte de identitate (în copie cnf. cu originalul);
• certificat de naştere(în copie cnf. cu originalul);
• adeverinţă apartenenţă grup ţintă, eliberată de şcoală, care va conţine informaţii privind anul de
studiu şi rezultatele la învăţătura, frecvenţă şi disciplină ale elevului;
• documente care dovedesc apartenenţa la un grup vulnerabil(documente privind starea materială
a elevului, existenţa unor cerinţe educaţionale speciale, apartenenţa la o altă etnie, etc.)
IV.3 Evaluarea dosarelor va avea loc în perioada 01.11-02.11.2018
IV.4 Rezultatele selecţiei nu sunt contestabile şi vor fi afisate pe site-ul liceului, respectiv
www.aicuzabarlad.ro şi la avizierul unității școlare, cel mai târziu până la data de 05.11.2018. Elevii
selectaţi vor completa şi vor depune la dosarul deja existent, în perioada 06.11-09.11.2018,
următoarele documente:
• declaraţie angajament completată şi semnată de elev (dacă acesta este major)/de elev şi de
părinte/tutore/reprezentant legal (dacă elevul este minor);
• declaraţie privind prelucrarea datelor personale completată şi semnată de elev(dacă acesta
este major)/de elev şi de părinte/tutore/reprezentant legal (dacă elevul este minor).
• declaraţie privind prelucrarea imaginii elevului completată şi semnată de elev (dacă acesta
este major)/de elev şi de părinte/tutore/reprezentant legal (dacă elevul este minor).
• declaratie dubla finantare completată şi semnată de elev(dacă acesta este major)/de elev şi de
părinte/tutore/reprezentant legal (dacă elevul este minor).
Documentele respective vor fi puse la dispoziţia elevilor şi părinţilor/tutorilor/reprezentanţilor legali de
către Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi liceele pilot.
Cap. V Dispoziţii finale
V.1.În termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea evaluărilor, comisiile de selecţie vor întocmi un
raport privind selecţia. 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 comisiile de selecţie,
semnate de toţi membrii, rapoartele comisiilor însoţite de listele finale fac parte din documentaţia
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proiectului şi vor fi gestionate conform deciziei echipei de management de proiect şi arhivate conform
prevederilor legale.

Elaborat,
Bujeniță Alina, responsabil cu activități de diseminare și publicitate
Data: octombrie 2018
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