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Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Schema de Granturi pentru Licee 
Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU SISEȘTI”COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ 

Titlul subproiectului: LICEUL PENTRU TOŢI – O ŞANSĂ ÎN PLUS PENTRU INSERŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ELEVILOR LICEULUI TEHNOLOGIC 

„GHEORGHE IONESCU-SISEŞTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ 
Acord de grant nr. 729/Sec/RII din 02.10.2018 

 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în 

cadrul ediției procedurii documentate 

 

Elemente privind 

responsabilii/ 

operatiunea 

 

Numele si 

prenumele 

 

Funcția 

 

 

Data 

 

Semnatura 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat  Necula Vasilica Membru echipa 

proiect 

21.06.2021  

1.2. Verificat  Barbu Mihaela Coordonator grant 25.06.2021  

1.3. Avizat Duca Loredana Responsabil  

Comisie de 

monitorizare 

activități 

28.06.2021  

1.4. Aprobat  Barbu Mihaela Director 30.06.2021  

 

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor  procedurii documentate 

 
  

Editia/ revizia în 

cadrul ediției 

 

Componenta revizuită Modalitatea reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediției sau reviziei 

editiei 

1 2 3 4 

2.1. Editia 1 Procedură completă  10.10.2018 

2.2. Revizia 1 8.5.    Comisia de selecție a 

elevilor din GT 

10.  ANEXE/FORMULARE 

Revizuirea criteriilor de 

selecție 

Revizuirea formularelor 

14.06.2019 

2.3. Revizia 2 8.5.    Comisia de selecție a 

elevilor din GT 

10.  ANEXE/FORMULARE 

Revizuirea criteriilor de 

selecție 

Revizuirea formularelor 

28.07.2020 

2.4. Revizia 3 8.5.    Comisia de selecție a 

elevilor din GT 

10.  ANEXE/FORMULARE 

Revizuirea criteriilor de 

selecție 

Revizuirea formularelor 

21.06.2021 

 

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei 

procedurii documentate 
 

Nr. 

Crt 

 

Scopul 

difuzarii 

 

Exem-

plar 

nr.  

Departament 

 
Functia 

Nume si 

prenume 

Data 

primirii 
Semnatura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 1 Echipa de 

proiect 

Coordonator grant Barbu Mihaela 01.07.2021 Informare 

email si site 
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3.2. Informare 3 Echipa de 

proiect 

Membrii  echipei 

manageriale 

Necula Vasilica 

Duca Loredana 

Nițescu Viorica 

01.07.2021 Informare 

email si site 

3.3. Evidența 1 Comisie de 

monitorizare 
Responsabil  

Comisie de 

monitorizare 

activități 

Duca Loredana 07.07.2021  

3.4. Arhivare 2 Secretariat Secretar  Barbu Catrinel 30.07.2021  

 

4. SCOPUL PROCEDURII 

4.1. Prezenta procedură are drept scop selecția membrilor grupului țintă a subproiectului LITOT din 

cadrul Proiectului ROSE, în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse în Formularul de aplicație. 

Proiectul demarează în ziua semnării acordului de grant de  către ambele părți. 

4.2. Procedura vizează selecția elevilor în vederea participării la activitățile cuprinse în Formularul de 

aplicație, anexă la Acordul de grant semnat 2018. 

5. DOMENIUL DE APLICARE 

5.1 Procedura se aplică elevilor claselor XI-XII învățământ liceal de zi din Liceul Tehnologic 

„Gheorghe Ionescu Sisești”comuna Valea Călugărească 

5.2. Procedura va fi publicată pe site-ul școlii. 

6.  DOCUMENTE DE REFERINŢĂ  

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

6.2. Formularul de aplicație (Anexa 2 din Ghidul aplicantului); 

6.3. Acord de grant  

6.4. Ghidul de implementare, schema de granturi pentru licee, iulie 2017. 

      Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice; 

7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

a. DEFINIŢII 

Nr.crt Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1.  Control intern 

managerial 

Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, 

inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu 

obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării 

administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta 

include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi 

procedurile. Sintagma "control intern managerial" subliniază 

responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub 

control a tuturor proceselor interne desfăşurate pentru realizarea 

obiectivelor generale şi a celor specifice. 

2.  Activitate 

procedurabilă 

Totalitatea atribuţiilor de o anumită natură care determină 

procese de muncă cu un grad de complexitate şi omogenitate 

ridicat, pentru care se pot stabili reguli şi modalităţi de lucru, 
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general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiţii de 

regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă, a 

obiectivelor compartimentului/entităţii publice. 

3.  Procedura formalizată Prezentarea detaliată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie 

urmaţi, modalităţile de lucru şi regulile de aplicat pentru  

realizarea activităţilor şi acţiunilor, respectiv activităţile de  

control implementate, responsabilităţile şi atribuţiile  

personalului de conducere şi de execuţie din cadrul entităţii  

publice. 

4.  Ediţie a unei 

proceduri formalizate 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

formalizate, aprobată şi difuzată. 

5.  Revizia în cadrul 

unei ediţii 

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele 

asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale 

unei ediţii a procedurii formalizate, acţiuni care au fost aprobate 

şi difuzate. 

 

b. ABREVIERI 

Nr.crt Abrevierea Termenul abreviat 

1.  PS/PO  Procedura formalizată 

2.  C.A. Consiliu de administrație 

3.  LITOT Liceul pentru toţi – o şansă în plus pentru inserţia socio-

profesională a elevilor LICEULUI TEHNOLOGIC 

„GHEORGHE IONESCU-SISEŞTI”, COMUNA VALEA 

CĂLUGĂREASCĂ 

4.  ROSE Proiectul privind învățământul secundar 

5.  GT Grup țintă = elevii participanți în proiect 

 

8. DESCRIEREA PROCEDURII 

8.1. Generalități: 

Prezenta procedură este elaborată în baza Proiectului pentru Învățământul Secundar (ROSE), proiect finanțat 

conform Acordului de Împrumut nr. 8481-RO semnat între Guvernul României și Banca Internațională pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare, în vederea îndeplinirii obiectivelor subproiectului LITOT.   
Obiectivul general al proiectului: Creşterea motivaţiei elevilor Liceului Tehnologic „GHEORGHE 

IONESCU-SISEŞTI”, Comuna Valea Călugărească  pentru îmbunătăţirea rezultatelor şcolare la absolvirea 

liceului şi pentru promovarea examenului de bacalaureat şi a examenelor de competenţe profesionale, în 

vederea unei mai bune inserţii pe piaţa muncii şi a tranziţiei în învăţământul terţiar. 

 



LICEUL TEHNOLOGIC 

„GHEORGHE IONESCU 

SISEȘTI”COMUNA 

VALEA 

CĂLUGĂREASCĂ 

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  

 

Ediţia: 1 

 

Revizia: 3 

 Selecția grupului țintă a 

subproiectului LITOT (ROSE) 

Cod: PO – 02 ROSE 

Exemplar nr.: 1 

 

 

  

Obiectivele specifice: 

OS1: Dezvoltarea abilităţilor de viaţă prin consiliere psiho-pedagogică şi activităţi extraşcolare a 255 de 

elevi pe perioada derulării proiectului 

OS2: Îmbunătăţirea competenţelor de bază a 225 de elevi, pe perioada derulării proiectului, prin activităţi 

remediale 

 OS3: Dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor practice pe perioada stagiilor de pregătire practică în vederea 

integrării absolvenţilor de liceu pe piaţa muncii a 100 de elevi pe perioada derulării proiectului 

8.2.    Etapele derulării selecției: 

(1)   Procedura va fi adusă la cunoștința diriginților, elevilor, părinților prin afișare pe site-ul școlii în 

rubrica destinată proiectului. 

(2)   Stabilirea Comisiei de selecție a elevilor care vor participa la activitățile proiectului; 

(3)   Depunerea dosarului de candidatură;  

(4)   Selecția participanților; 

(5)   Afișarea rezultatelor. 

8.3.    Componența dosarului de selecție: 

- propunerile diriginților cu elevii posibili de a fi eligibili (Anexa 1); 

- scrisoarea de motivație (Anexa 2); 

- grila de evaluare beneficiari proiect (Anexa 3); 

- proces verbal cu listele elevilor selectați în proiect (Anexa 4) ; 

- acordul părintelui/tutorelui privind participarea la activitățile proiectului și consimțământul privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal ale elevului și părintelui/ tutorelui (Anexa 5); 

-  angajament de participare – în urma selecției (Anexa 6); 

8.4.    Criteriile selecției: 

- Selecția grupului țintă se va face cu respectarea următoarelor criterii: 

- Să fie elevi ai liceului la cursurile liceale de zi în clasele IX-XI în anul școlar 2020-2021; 

- Elevi ce aparțin grupurilor socio-economice defavorizate, cum sunt: 

o provin din mediul rural; 

o orfani de unul sau ambii părinți; 

o provin din centre de plasament, alte instituții similare; 

o aparțin unor familii dezorganizate; 

o cu părinți plecați în străinătate (unul sau ambii); 

o provin din familii cu venituri mici; 

o cu dizabilităţi, cu boli cronice sau cu risc de contractare a acestor boli; 

o care au devenit sau vor deveni părinți; 

o care locuiesc cu mai mult de 1 frate; 

o alte situații speciale.   

8.5.    Comisia de selecție a elevilor din GT: 
După constituire, comisia se aprobă de directorul instituției. Are ca atribuții analizarea și evaluarea 

dosarelor de candidatură ale elevilor; comunicarea rezultatelor. 

Procesul de selecție a grupului țintă se va realiza în baza prezentei proceduri și cuprinde următoarele etape:  

- conform punctajului total general din grila de evaluare beneficiari proiect, elevii au fost selectați în ordinea 

descrescătoare a punctajului pe clase și grupe de elevi (Grupa 1-12 elevi, respectiv, Grupa 2-13 elevi);  
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- în cazul situațiilor de baraj, dacă sunt mai mulți beneficiari cu același punctaj, se aplică următoarele criterii 

de alocare a locurilor:  

1. criteriul de selecție nr.1 – situația familială (are prioritate punctajul cel mai mare); 

2. criteriul de selecție nr.2 – situația personală (are prioritate punctajul cel mai mare); 

3. criteriul de selecție nr.3 – situația școlară (are prioritate punctajul cel mai mare). 

 8.6.    Pierderea calității de elev din GT: 

Calitatea de elev din GT din cadrul subproiectului LITOT (ROSE) se poate pierde în următoarele situații: 

- Plecarea în străinătate cu familia; 

- Transferul din unitatea de învățământ; 

- Finalizarea studiilor liceale; 

- Neîndeplinirea obligațiilor asumate prin neparticiparea (absentarea nemotivată) la cel mult 3 

ședințe de proiect/lipsa interesului/neînregistrarea unui minim de progres la activitățile 

participante. 

9.      Responsabilităţi și răspunderi în derularea procedurii:  

a.      Directorul: 

- aprobă componența comisiei de selecție elevi; 

- asigură respectarea procedurii; 

- aprobă componența GT în urma selectării acestuia. 

 b.       Consiliul de Administrație: 

- avizează componența Comisiei de selecție a GT; 

 c.      Echipa de proiect: 

- elaborează procedura de selecție a GT; 

- informează cadrele didactice asupra derulării procedurii și a criteriilor de selecție. 

d.      Comisia de selecție: 

- informează și consiliază elevii/diriginții/părinții asupra criteriilor de selecție; 

- analizează și evaluează dosarele de candidatură; 

- întocmește liste cu elevii din GT al proiectului în baza punctajelor obținute. 

e.        Coordonatorul de grant: 

- asigură respectarea procedurii; 

- coordonează procesul de selecție. 

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

- participă la buna desfășurare a procesului de selecție; 

- primește și centralizează dosarele de candidatură. 

10.  ANEXE/FORMULARE 

ANEXA 1 – Cerere de înscriere pentru selecție;  

ANEXA 2 – Scrisoare de  motivație; 

ANEXA 3  - Grila de evaluare beneficiari proiect; 

ANEXA 4  - Proces verbal cu listele elevilor selectați în proiect; 

ANEXA 5  -  Acordul părintelui și consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale 

elevului și ale părintelui/tutorelui legal; 

ANEXA 6 – Angajament de participare – în urma selecției. 
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ANEXA 1 

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)      
Schema de Granturi pentru Licee     
Beneficiar: Liceul Tehnologic”Gheorghe Ionescu Sisești” com. Valea Călugărească    
Titlul proiectului: Liceul pentru toţi – o şansă în plus pentru inserţia socio-profesională a elevilor  

Liceului Tehnologic„Gheorghe Ionescu-Siseşti”, Comuna Valea Călugărească (LITOT) 

Acord de grant nr. 729/Sec/RII din 02.10.2018     
 

 

Propuneri de beneficiari ai proiectului  
Liceul pentru toţi – o şansă în plus pentru inserţia socio-profesională a elevilor 

Liceului Tehnologic„Gheorghe Ionescu-Siseşti”, Comuna Valea Călugărească (LITOT) 

 

ANUL IV 

2021-2022 
 

 

Propunerile dirigintelui _________________________, de la clasa _____________, cu privire la 

beneficiarii  proiectului, luând în considerare necesitățile prezentate în formularul de aplicație, sunt 

următoarele: 

  

Nr. 

crt 

Nume și prenume Observații 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

 

Data:                                                                                                           Semnătura: 
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ANEXA 2 

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)      
Schema de Granturi pentru Licee     
Beneficiar: Colegiul Agricol ”Gheorghe Ionescu Sisești” com. Valea Călugărească    
Titlul proiectului: Liceul pentru toţi – o şansă în plus pentru inserţia socio-profesională a elevilor  

Colegiului Agricol „Gheorghe Ionescu-Siseşti”, Comuna Valea Călugărească (LITOT) 

Acord de grant nr. 729/Sec/RII din 02.10.2018     
 

 

SCRISOARE DE MOTIVAȚIE 

 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata,___________________________________________________________, 

 

identificat(ă) cu ______, seria_________, nr.______________, CNP_______________________________, 

 

domiciliat(ă) în localitatea________________________________, str.______________________________, 

 

nr._______, Bl________, Sc_______, Et_______, Ap______, judetul_______________________________,  

 

tel._______________________________, email_______________________________________________, 

vă rog să aprobați înscrierea mea ca beneficiar al proiectului Proiectul privind Învățământul Secundar 

(ROSE) - Liceul pentru toţi – o şansă în plus pentru inserţia socio-profesională a elevilor Colegiului 

Agricol „Gheorghe Ionescu-Siseşti”, Comuna Valea Călugărească (LITOT), în anul şcolar 2021-2022.  

Am fost informat despre oportunitatea de a deveni beneficiar al proiectului și, în susținerea cererii 

mele, declar că datele și informațiile de mai jos, cu privire la persoana mea, sunt corecte și complete. 

1. Date generale: 
 

1.1. Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu Sisesti”, Comuna Valea Călugărească, 

 

       clasa______________, vârsta_____________. 

1.2 Sex:  

 Masculin 

   Feminin 
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2. Motivație pentru participare la activitățile proiectului: 

 
2.1.Gradul de interes pentru participarea la activitatea de pregătire pentru examenul de 

bacalaureat/program remedial/sesiuni de orientare școlară și profesională/turoriat de pregătire 

profesională: 

 

Punctaj 1 2 3 4 5 

Gradul   Deloc Mic Mijlociu Mare Foarte mare 

      

 

3. Situație școlară: 
3.1. Media obținută la purtare în anul școlar 2020-2021: 

 

Punctaj Interval medie obținută la purtare Specificați media 

1 Sub 7,00  

2 8,00 – 9,99  

3 10,00  

 

3.2.Media generală obținută la limba și literatura română și matematică în anul școlar 2020-2021: 

 

Punctaj* Materia la care s-a susținut lucrarea scrisă Specificați media 

 Limba și literatura română  

 Matematică  

*1 – 5,00 - 6,49 

  2 – 6,50 – 7,49 

  3 – 7,50 – 8,49 

  4 – 8,50 – 9,49 

  5 – 9,50 – 10,00 

 

4. Situație familială:  
 

4.1. Situația materială a familiei (venitul/membru al familiei): 

   Punctaj 

1 Foarte bună (peste 2800 lei)  

2 Bună (1800-2800 lei)  

3 Satisfăcătoare (până la 1800 lei)  
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4.2. Familia ta se încadrează în următoarea categorie: 

   Punctaj 

1 Biparentală     

2 Cu părinți plecați în străinătate   

3 Monoparentală   

4 Alte situații (ex: tineri orfani, aflați în plasament, etc.)   

 

4.3. Nevoia de sprijin suplimentar pentru continuarea studiilor: 

   Punctaj 

1 Nu     

2 Da   

 

5. Situație personală: 
5.1. Situația actuală în care te regăsești: 

   Punctaj 

1 Tânăr care locuiește cu părinții     

2 Tânăr care locuiește cu mai mult de 1 frate     

3 Tânăr care locuiește doar cu bunicii     

4 Tânăr care are o naveta ce depășește 15 km     

5 Tânăr care a devenit sau va deveni părinte  

6 Tânăr cu dizabilităţi, cu boli cronice sau cu risc de contractare a acestor boli, etc.   

 

 

 

 

 

Data:                                                                                                           Semnătura: 
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ANEXA 3 

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)      
Schema de Granturi pentru Licee     
Beneficiar: Colegiul Agricol ”Gheorghe Ionescu Sisești” com. Valea Călugărească    
Titlul proiectului: Liceul pentru toţi – o şansă în plus pentru inserţia socio-profesională a elevilor  

Colegiului Agricol „Gheorghe Ionescu-Siseşti”, Comuna Valea Călugărească (LITOT) 

Acord de grant nr. 729/Sec/RII din 02.10.2018     
 

 

GRILA DE EVALUARE BENEFICIARI  PROIECT 

 

Titlul proiectului: „Liceul pentru toţi – o şansă în plus pentru inserţia socio-profesională a 

elevilor” (LITOT) 

Denumire unitate de învățământ: Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Sisești”,                   

Comuna Valea Călugărească  

Nume și prenume evaluator Semnătura 

BARBU MIHAELA FLORICA  

DUCA LOREDANA-COSTINA  

DOROGAN GIANINA  

NECULA VASILICA  

SERSEA CORINA SIDONIA  

 
 

Nume și prenume candidat                                                                       
 

 

Data evaluării 
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1. Evaluare administrativă Da  Nu  Observații 
 

1.1. 1.1. Scrisoarea de motivație a fost depusă în termen    
1.2. 1.2. Scrisoarea de motivație este completată și semnată conform 

cerințelor 
   

2. Evaluare criterii motivație pentru  participarea la 

activitățile proiectului 

Punctaj Observații 
 

2.1. Gradul de interes pentru participarea la activitatea de 
pregătire pentru  examenul de bacalaureat/program 
remedial/sesiuni de orientare școlară și profesională/turoriat de 
pregătire profesională 

  

Subtotal punctaj criteriul 2   

3. Evaluare criterii situație școlară Punctaj 
 

Observații 
 

3.1. Media obținută la purtare în anul școlar 2020-2021   
3.2. Media generală obținută la limba și literatura română și 

matematică în anul școlar 2020-2021 
  

Subtotal punctaj criteriul 3   

4. Evaluare criterii situație familială Punctaj 
 

Observații 
 

4.1. Situația materială a familiei (venitul/membru al familiei)   
4.2. Categoria în care se încadrează familia   
4.3. Nevoia de sprijin suplimentar pentru continuarea studiilor   

Subtotal punctaj criteriul 4   

5. Evaluare situație personală Punctaj 
 

Observații 
 

5.1. Situația actuală   

Subtotal punctaj criteriul 5   

PUNCTAJ TOTAL GENERAL 
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ANEXA 4 

 

 

Proces-verbal 

 

 

Întocmit în urma derulării procesului de selecție al beneficiarilor din cadrul Proiectului privind 

Învățământul Secundar (ROSE), proiect aprobat cu titlul: Liceul pentru toţi – o şansă în plus pentru inserţia 

socio-profesională a elevilor Liceului Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Siseşti”, Comuna Valea Călugărească 

(LITOT), care vor participa la activitățile din cadrul proiectului. 

 

 

COMISIA DE SELECȚIE 

 

 

Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Sisești” Comuna Valea Călugărească 

Data:  

 

1. Membrii Comisiei de Selecție 

 

NUME ȘI PRENUME 

 

FUNCȚIA 

BARBU MIHAELA-FLORICA Responsabil 

DUCA LOREDANA-COSTINA Membru (profesor de limba și 

literatura română) 

DOROGAN GIANINA Membru (profesor de matematică) 

NECULA VASILICA Membru (profesor de specialitate) 

SERSEA CORINA SIDONIA Membru (consilier școlar) 
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2. Date privind evaluarea 

 

 

Comisia de selecție s-a întrunit în data de ______________, pentru a selecta beneficiarii 

proiectului, care vor participa la activitățile Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE), proiect 

aprobat cu titlul: Liceul pentru toţi – o şansă în plus pentru inserţia socio-profesională a elevilor 

Liceului Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Siseşti”, Comuna Valea Călugărească (LITOT).  

În urma analizei  scrisorilor de motivare, a criteriilor de selecție stabilie, precum și ordinea 

descrescătoare a punctajului total general obținut, au fost selectați  următorii: 

 

 

PUNCTAJ ___________ – GRUPA 1 (___ elevi) 

 
 

Nr. 

crt 

Nume și prenume PUNCTAJ CLASA OBSERVAȚII 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      
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PRECIZARE 

 

În cazul situațiilor de baraj, se aplică următorul  criteriu de alocare a locurilor: 

- dacă sunt mai mulți beneficiari cu același punctaj, atunci aceștia sunt departajați după 

următoarele criterii de selecție: 
o criteriul de selecție nr.1 – situația familială (are prioritate punctajul cel mai mare); 

o criteriul de selecție nr.2 – situația personală (are prioritate punctajul cel mai mare); 

o criteriul de selecție nr.3 – situația școlară (are prioritate punctajul cel mai mare). 

 

Nr. 

crt 

Nume și prenume PUNCTAJ CLASA Observații 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 
 

3. Semnăturile membrilor Comisiei de Selecție 

 

 Nume și prenume Semnături 

 BARBU MIHAELA-FLORICA  

 DUCA LOREDANA-COSTINA  

 DOROGAN GIANINA  

 NECULA VASILICA  

 SERSEA CORINA SIDONIA  
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ANEXA 5 

 

Acordul părintelui și consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal ale elevului și ale părintelui/tutorelui legal 

 

 
Subsemnatul/a, ___________________________________________________________, în 

calitate de părinte al/a elevului/ei 

___________________________________________________________,  având 

CNP______________________________, domiciliat/ă 

în_____________________________________, str. _________________________, nr. ______, ap. 

_____, telefon ______________________________, adresă e-mail 

______________________________________________,  precum și subsemnatul/a 

_____________________________________________________________, în calitate de elev/ă al/a 

Liceului Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Sisești”, Comuna Valea Călugărească, având CNP 

_____________________________, domiciliat/ă în localitatea 

_________________________________, str. __________________________, nr. ______, telefon 

_____________________________,                             e-mail______________________________, 

declarăm prin prezenta că am fost informați privind obligativitatea de a furniza datele noastre cu 

respectarea dispozițiilor legale. 

         Declar că sunt de acord ca datele personale ale copilului meu și ale mele, precum și materialele 

rezultate în urma activităților (fotografii, filmari, video, etc), să fie utilizate în scopul proiectului sus 

menționat pe internet, site-ul școlii, site-ul proiectului, rețelei de socializare Facebook, cât și prin 

publicarea lor în presă. 

          Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obtine 

avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsit conform legii, declar că nu am furnizat 

informații false în documentele prezentate și îmi asum întreaga responsabilitate a datelor conținute în 

dosarul de selecție, garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte, complete și mă angajez ca 

în eventualitatea modificărilor survenite în datele personale care fac obiectul dosarului de candidatura 

depus (reînnoirea cărților de identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de domiciliu etc.), să 

anunț echipa proiectului și să aduc o copie a actelor doveditoare.  

Prin semnarea documentului, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor 

mele cu caracter personal, acestea urmând a fi tratate în condiții de confidențialitate,  în conformitate 

cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului aplicat din 25 

mai 2018, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi protecţia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă prin Legea 

nr. 506/2004 actualizată la 17 octombrie 2015, în cadrul „Proiectului privind Învăţământul 

Secundar (ROSE)”. 

 

 

 

Data,     Semnătura elev,                                            Semnătura părinte, 
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ANEXA 6 

 

Doamnă  Director, 
 

 

 

 

 

Subsemnatul(a), ____________________________________________________________, 

elev(ă) în clasa _______________,  născut la data de  _______________________, domiciliat(ă) în 

localitatea ___________________________________, str. _________________________________ , 

nr. ____, bl. _____, sc. ____, ap._____, judeţul _____________________, telefon 

______________________________, legitimat cu B.I./C.I., CNP 

__________________________________, seria_______, numărul _______________, eliberat de 

______________________________, la data de ________________________,  vă rog să-mi aprobaţi 

înscrierea în proiectul ROSE, în anul şcolar 2021-2022. 

 

Mă oblig să respect programul stabilit şi să-mi îndeplinesc sarcinile de lucru trasate de către 

consilier/profesor îndrumător/responsabil activitate. 

 

 

 

 

Data,     Semnătura elev,                                            Semnătura părinte, 

       

 

 

 

 

 

Doamnei Director a LICEULUI TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA 

VALEA CĂLUGĂREASCĂ, Comisiei  de selecție a grupului țintă a proiectului LITOT 

 

 


