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SECȚIUNEA I. ASPECTE GENERALE PRIVIND PROIECTUL 

I.1 CADRU GENERAL 

Scopul prezentei Metodologii de selecție și lucru cu grupul țintă participant la activitățile proiectului 

EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație: 

(1) de a stabili un mod standardizat și unic de implementare a activităților de selecție și lucru cu 

grupul țintă participant la activitățile proiectului; 

(2) de a stabili modul de lucru şi responsabilitățile celor implicați în activitatea de selecție și lucru 

cu grupul țintă participant la activitățile proiectului; 

(3) de a asigura gradul optim de calitate în activitățile de selecție și lucru cu grupul țintă participant 

la activitățile proiectului; 

 

Prezenta Metodologie de selecție și lucru cu grupul țintă participant la activitățile proiectului este 

elaborată în cadrul activității A3. Identificarea, selecția grupului țintă. 

 

În procesul de elaborare a prezentei Metodologii s-a ținut cont de informațiile cuprinse în Contractul de 

finanțare și în Cererea de finanțare ale proiectului, astfel încât să fie cuprinse toate aspectele și 

elementele esențiale pentru buna desfășurare a activităților de selecție și lucru cu grupul țintă participant 

la activitățile proiectului, în sensul implementării cu succes a acestuia. 

 

Prezenta Metodologie se aplică, la nivelul tuturor partenerilor, în cadrul proiectului EDURIGHTS4GIRLS 

– Acces egal la educație, contract RO2020/ACF_A5_MM_03, proiect finanțat prin programul Active 

Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, 

în vederea fundamentării activităților de selecție și lucru cu grupul țintă participant la activitățile 

proiectului. 

Acest proiect este implementat de către Asociația GO-AHEAD, în calitate de Promotor al finanțării, 

împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Asociația Școlară Suceveană pentru 

Educație și Dezvoltare, în calitate de Parteneri, în regiunea de dezvoltare Nord - Est a României, 

grupul țintă vizat fiind din județele Neamț și Suceava. 

Prezenta Metodologie se întocmește în conformitate cu cadrul legal în vigoare aplicabil, bazându-se în 

principal pe prevederile următoarelor documente: 
✓ Ghidul Solicitanților Apel #5 – Sprijin strategic pentru drepturile omului și tratament egal, 

granturi medii, mari și strategice, runda 1 

✓ Cererea de finanțare granturi medii și mari, nr. înregistrare ACF_A5_MM_541 

✓ Contractul de finantare RO2020/ACF_A5_MM_03 și anexele sale, cu toate modificarile și 

completarile sale ulterioare 

✓ Ghidul de informare și comunicare - Ghid pentru proiectele finanțate în cadrul programului 

Active Citizens Fund 

✓ Ghidul Indicatorilor de Program, Active Citizens Fund România. 

 

Proiectul se va desfășura în 14 de unități școlare din județele Neamț (7 unități) și Suceava (7 unități) și 

va implica participarea a 480 de fete și 210 cadre didactice la servicii de specialitate (dezvoltare 

personală, consiliere și terapie de grup) și a 2000 de elevi, profesori, părinți, directori, comunitate locală 
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(cel puțin 220 băieți, 50 părinți) sensibilizați cu privire la problematica de gen, accesul la educație al 

fetelor prin campanii și evenimente, mese rotunde, cercetare/ monitorizare/ advocacy pentru creșterea 

capacității instituționale. 

 

Prezenta Metodologie se poate revizui ori de câte ori este cazul pe durata de implementare a proiectului 

și de fiecare dată când situația o impune, prin implicarea reprezentanților partenerilor din cadrul 

proiectului, sub coordonarea Promotorului de proiect. 

I.2 OBIECTIVELE PROIECTULUI 

SCOPUL proiectului EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație constă în creșterea capacității 

nivelului de conștientizare și aplicare a drepturilor omului, în special a celor legate de problematica de 

gen și accesul/ dreptul la educație prin măsuri specifice de dezvoltare personală, consiliere, terapie de 

care beneficiază cel puțin 480 de eleve și 210 cadre didactice din 14 unități de învățământ din județele 

Neamț și Suceava, precum și acțiuni extinse de conștientizare, monitorizare, advocacy de care 

beneficiază peste 2000 de persoane - elevi, părinți, profesori, actori din comunitățile vizate. 

 

 

OBIECTIVELE proiectului: 

OB1:  Îmbunătățirea capacității instituționale a 14 unități de învățământ din județele Suceava și 

Neamț pentru implementarea și monitorizarea politicilor/ recomandărilor/ strategiilor naționale 

și internaționale privind egalitatea de gen și violența bazată pe gen și dreptul la educație 

pentru fete, prin activități de cercetare, monitorizare, watchdog și conștientizare desfășurate 

pe o perioadă de 2 ani. 

OB2:  Creșterea nivelului de informare, conștientizare, educație specifică privind drepturile omului și 

combaterea discriminării de gen a peste 2600 de persoane din județele Neamț și Suceava: 

3300 de ore de dezvoltare personală, terapie, consiliere pentru 480 de eleve din grupuri 

vulnerabile și preponderent din mediul rural, 336 de ore de dezvoltare personală și terapie 

pentru 201 profesori, campanii și evenimente pentru 2000 de persoane (părinți, profesori, elevi 

și eleve, membri din comunitate). 

OB3:  Dezvoltarea capacității Asociației GO-AHEAD și a Asociației Școlare Sucevene pentru 

Educație și Dezvoltare prin consultanță organizațională, cursuri profesionale dedicate 

angajaților pe domenii de leadership, fundraising, promovare, coaching și prin organizarea de 

campanii anuale media, on-line, pentru comunicare rezultate către beneficiari și strângere de 

fonduri. 

 

I.3 REZULTATELE VIZATE DE ACTIVITATEA DE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ 

Rezultatele care vizează activitatea de identificare, selecție a grupului țintă în cadrul proiectului cuprind: 

✓ 480 de eleve selectate în grupul țintă; 

✓ 210 cadre didactice selectate în grupul țintă, 

✓ 1 listă de rezervă pentru grupul țintă eleve; 

✓ 1 listă de rezervă pentru grupul țintă cadre didactice; 
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✓ 480 de dosare ale elevelor care vor participa la activitățile proiectului; 

✓ 210 dosare ale cadrelor didactice care vor participa la activitățile proiectului. 

I.4 INDICATORI PROIECT 

Indicatorii de proiect care sunt în strânsă legătură cu activitatea de identificare și selecție a grupului 

țintă, sunt următorii: 

Nr. 

Crt. 

Indicator Valoare țintă 

1 Obiectivul programului - Societatea civilă și cetățenia activă 

consolidate și grupurile vulnerabile au capacitate crescută 

A. Număr de persoane implicate în activități ale organizațiilor societății 

civile 

 

2600 

2 Outcome 2 - Organizațiile societății civile implicate activ în 

protejarea drepturilor omului și în promovarea tratamentului egal 

18. Proporția grupului țintă cu atitudine favorabilă privind drepturile omului 

15% 

3 Outcome 2 - Organizațiile societății civile implicate activ în 

protejarea drepturilor omului și în promovarea tratamentului egal 

19. Număr de beneficiari ai serviciilor furnizate și/ sau îmbunătățite 

480 

4 Output 4.2 - Conștientizarea cetățenilor privind rolul organizațiilor 

societății civile în societate sprijinită 

38. Număr de persoane beneficiare de campanii de conștientizare privind 

rolul organizațiilor societății civile în societate 

720 

I.5 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT/ PARTENERI ASOCIAȚI ÎN PROIECT 

Identificarea elevelor, cadrelor didactice și a celorlalte categorii de grup țintă se va face dintre elevii și 

părinții acestora, personalul angajat al unităților școlare, colaboratoare în proiect. Cele 14 unități de 

învățământ colaboratoare sunt următoarele: 
➢ Din județul Neamt: 

• Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida, din Piatra Neamț; 

• Colegiul Tehnic Petru Poni, din Roman; 

• Liceul Tehnologic Gh. Ruset Roznovanu, din Roznov; 

• Liceul Carol I, din Bicaz; 

• Colegiul Tehnic Miron Costin, din Roman; 

• Liceul Mihail Sadoveanu, din Borca; 

• Liceul Tehnologic Valea Ursului; 

 

➢ Din județul Suceava: 

• Colegiul Tehnic Petru Mușat, din Suceava; 

• Colegiul Economic Dimitrie Cantemir, din Suceava; 

• Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, din Suceava; 

• Colegiul Alexandru cel Bun, din Gura Humorului; 

• Colegiul Silvic Bucovina, din Câmpulung Moldovenesc; 
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• Liceul Tehnologic Oltea Doamna, din Dolhasca; 

• Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, din comuna Dorna Candrenilor. 

I.6 PRINCIPII APLICABILE 

✓ Transparenţă – selecția se bazează pe reguli și proceduri clar stabilite și neechivoce, despre 

care sunt informați în prealabil toți participanții, fiind asigurată și comunicarea tuturor deciziilor. 

✓ Echidistanță – toate persoanele și toate dosarele depuse sunt tratate în mod egal, evaluate în 

mod imparțial pe baza criteriilor stabilite în metodologie. 

✓ Egalitatea de șanse și nediscriminare – se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe 

motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, 

limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o 

minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală. 

Procedura de selecție a Grupului țintă va respecta principul egalității de șanse și al 

nediscriminării, al egalității între bărbați și femei. 

În grupul țintă se vor putea înscrie toate persoanele care respectă condițiile prezentei 

metodologii, indiferent de rasă, gen, naționalitate, etnie, limbă, religie, orientare sexuală, 

categorie socială, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau orice alt criteriu 

care poate conduce la discriminare. Se va încuraja participarea egală atât a femeilor, cât și a 

barbaților. 

Înscrierea propriu-zisă, în vederea selectării pentru a face parte din grupul țintă, se realizează 

prin depunerea dosarului de candidatură, în perioada de înscrieri și în locațiile stabilite, în 

prezența unui reprezentant al unității de învățământ/ expert de informare și comunicare P1/P2. 

✓ Accesibilitate – Pentru a da persoanelor cu dizabilități posibilitatea să trăiască independent şi 

să participe pe deplin la toate aspectele vieții, se vor lua măsurile adecvate pentru a asigura 

acestor persoane accesul, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la transport, 

informație şi mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile şi sistemele informatice şi de 

comunicații şi la alte facilități şi servicii. 

✓ Coerenţă – Se va utiliza un limbaj adecvat în comunicarea cu grupul țintă potențial, care să 

evite stereotipurile de gen și cele asociate altor vulnerabilități. 

✓ Oportunitate – Informațiile transmise sunt oportune, comunicate în timp util şi în acord cu 

nevoile grupului țintă potențial. 

I.7 SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE 

Prezenta metodologie este realizată în cadrul activității A3. Identificarea, selecția grupului țintă, în cadrul 

proiectului EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație – RO2020/ACF_A5_MM_03, proiect realizat 

prin Programul Active Citizens Fund România, finațat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin 

Granturile SEE 2014-2021. 

I.8 CADRUL LEGISLATIV 

✓ Ghidul Solicitanților Apel #5 – Sprijin strategic pentru drepturile omului și tratament egal, 

granturi medii, mari și strategice, runda 1; 

✓ Cererea de finanțare granturi medii și mari, nr. înregistrare ACF_A5_MM_541; 

https://activecitizensfund.ro/


 
 

              Proiect derulat de:                                               

                   

 
 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă 

             https://activecitizensfund.ro/                                                             www.eeagrants.org  

 

✓ Contractul de finantare RO2020/ACF_A5_MM_03 și anexele sale, cu toate modificarile și 

completarile sale ulterioare; 

✓ Ghidul de informare și comunicare - Ghid pentru proiectele finanțate în cadrul programului 

Active Citizens Fund; 

✓ Ghidul Indicatorilor de Program, Active Citizens Fund România; 

✓ Strategia Națională pentru Egalitate de Șanse; 

✓ Legea nr. 229/2015  pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind 

egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați; 

✓ Legea educației naționale nr.1/2011. 

România este pe primul loc în Uniunea Europeană ca număr de nașteri în rândul adolescentelor. 

Județele Neamț și Suceava sunt 2 județe cu risc crescut de sărăcie și excluziune socială în care, în 

2018, conform INS, s-au raportat 18 cazuri de mame sub 15 ani (727-RO) și 1012 mame 15-19 ani 

(18753-RO). În acest context și adiacent Strategiei naționale pentru egalitate de șanse (Legea nr. 

229/2015), Legii educației naționale nr 1/2011, în care se recomandă măsuri și activități de 

conștientizare pentru elevi și profesori privind aplicarea regulilor egalității de gen, propunem un 

parteneriat valoros pentru implementarea proiectului EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație. 

Peste 2500 de persoane (elevi, profesori) din 14 unități de învățământ din Suceava și Neamț, urban și 

rural care se confruntă cu aceste probleme având 58 cazuri de mame, eleve de liceu, în ultimii 3 ani, 

vor beneficia de activitățile propuse pentru a combate discriminările și stereotipurile, care ajung să ducă 

la abandon școlar, dependență financiară, sarcini premature și situații de agresivitate. Urmărim o 

schimbare de perspectivă în zona educațională, prin programe de dezvoltare personală a fetelor cu 

impact pe termen mediu în creșterea stimei de sine și combaterii stereotipurilor de gen, a numărului 

celor care finalizează școala, iar pe termen lung în ameliorarea acestor probleme la nivelul societății din 

România. 480 de fete aflate într-o situație de vulnerabilitate beneficiază de 3300 ore de dezvoltare 

personală, consiliere și terapie, 210 profesori de 336 ore de dezvoltare personală, iar peste 2000 de 

persoane (elevi, părinți, profesori, directori cu precădere din cele 14 unități de învățământ, alți actori din 

comunitate) de campanii de conștientizare și monitorizare, ore de dezvoltare personală realizate de 

profesorii deja instruiți pe o perioadă de 2 ani, cu rol în ameliorarea decalajului de gen. 

I.9 ATRAGEREA ȘI RECRUTAREA GRUPULUI ȚINTĂ 

Procesul de atragere și recrutare a grupului țintă se va realiza prin: 

Nr. 

Crt. 

Activitatea conform aplicației de 

finanțare 

Acțiuni/măsuri vizate 

1 A3. Identificarea, selecția grupului țintă Elaborarea metodologiei de selecție și lucru 

cu grupul țintă 

 

Publicarea metodologiei de selecție și lucru 

cu grupul țintă și a calendarului de selecție pe 

website-ul Inspectoratului Școlar Județean 

Neamț și al celor 7 unități de învățământ din 

județul Neamț 

 

Publicarea metodologiei de selecție și lucru 

cu grupul țintă și a  calendarului de selecție 
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pe website-ul Asociației Școlare Sucevene 

pentru Educație și Dezvoltare și al celor 7 

unități de învățământ din județul Suceava 

 

Publicarea metodologiei de selecție și lucru 

cu grupul țintă și a  calendarului de selecție 

pe website-ul proiectului 

 

Publicarea anunțului de începere a activității 

de identificare, selecție a grupului țintă și a 

calendarului de selecție pe mediile online de 

promovare ale proiectului (pagină Facebook, 

pagină Instagram, paginile web ale celor 3 

parteneri care implementează proiectul, 

pagina proiectului) 

 

Promovarea activităților proiectului și 

comunicarea detaliilor cu privire la înscrierea 

grupului țintă în cele 14 unități de învățământ 

din județele Neamț și Suceava 

 

Acordarea de suport telefonic și pe email 

pentru pregătirea dosarelor de candidatură 

 

Comunicarea rezultatelor selecției fiecărui 

candidat în parte 

 

Publicarea rezultatelor selecției pe website-ul 

Inspectoratului Școlar Județean Neamț și al 

celor 7 unități de învățământ din județul 

Neamț 

 
Publicarea rezultatelor selecției pe website-ul 

Asociației Școlare Sucevene pentru Educație 

și Dezvoltare și al celor 7 unități de 

învățământ din județul Suceava 

 

Publicarea rezultatelor selecției pe website-ul 

proiectului și mediile online din proiect 

(pagină Facebook) 
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SECȚIUNEA II. ELEVE ȘI CADRE DIDACTICE 

II.1 CATEGORII DE GRUP ȚINTĂ VIZATE 

În cadrul proiectului sunt vizate următoarele categorii de grup țintă, însumând 2600 de persoane: 
➢ Fete cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani – 480 persoane 

➢ Cadre didactice (cu prioritate diriginți) – 210 persoane 

➢ Elevi, profesori, directori, comunitate locală, din care cel puțin 220 băieți și 50 părinți – 2000 

persoane 

Prezenta metodologie se aplică pentru selecția grupului țintă (690 persoane) format din: 
➢ Fete cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani – 480 persoane 

➢ Cadre didactice (cu prioritate diriginți) – 210 persoane 

Selecția grupului țintă se va face cu respectarea principiul egalității de șanse și nediscriminării și se va 

realiza asigurarea accesului egal la serviciile de interes general, fără condiționări, deosebiri, excluderi, 

preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, 

convingeri, gen, vârstă, handicap, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii care 

pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă. 

Participanții la activitățile proiectului vor fi informați despre obligativitatea de a semna un acord pentru 

folosirea datelor personale. Părinții elevelor cu vârsta sub 18 ani vor semna un acord pentru participarea 

acestora în proiect. 

II.2 ÎNSCRIEREA GRUPULUI ȚINTĂ 

II.2.1 Grup țintă eleve 

Înscrierea în grupul țintă al proiectului este voluntară și constă în depunerea dosarului complet de 

înregistrare în grupul țintă. Va fi alcătuită și o listă de rezerve de 10%, pentru completarea grupului țintă, 

în cazul retragerii din proiect a unor candidați selectați, din motive obiective. 

 

Identificarea elevelor pentru selectarea grupului țintă, se va face dintre elevii unităților de învățământ, 

colaboratoare în proiect, astfel: 
➢ Din județul Neamt: 

• Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida, din Piatra Neamț; 

• Colegiul Tehnic Petru Poni, din Roman; 

• Liceul Tehnologic Gh. Ruset Roznovanu, din Roznov; 

• Liceul Carol I, din Bicaz; 

• Colegiul Tehnic Miron Costin, din Roman; 

• Liceul Mihail Sadoveanu, din Borca; 

• Liceul Tehnologic Valea Ursului; 

 

➢ Din județul Suceava: 

• Colegiul Tehnic Petru Mușat, din Suceava; 

• Colegiul Economic Dimitrie Cantemir, din Suceava; 

• Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, din Suceava; 
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• Colegiul Alexandru cel Bun, din Gura Humorului; 

• Colegiul Silvic Bucovina, din Câmpulung Moldovenesc; 

• Liceul Tehnologic Oltea Doamna, din Dolhasca; 

• Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, din comuna Dorna Candrenilor. 

 

Criterii obligatorii/eliminatorii:   
1. Elevele fac parte din elevii uneia din cele 14 unități de învățământ desemnate în cadrul 

proiectului/ Aplicației de finanțare – criteriu dovedit printr-o Adeverință emisă de unitatea de 

învățământ (Anexa 2.a). 

2. Elevele sunt în situații de vulnerabilitate, conform definiției din prezenta metodologie – criteriu 

dovedit, în funcție de situație, prin: 

a. Adeverință emisă de unitatea de învățământ cu precizări legate de situația de 

vulnerabilitate în care se află candidata  (Anexa 3) 

sau 

b. Declarație pe proprie răspundere părinte cu privire la situația de vulnerabilitate în care 

se află candidata (Anexa 4). 

3. Elevele sunt înscrise în clasele a IX-a și a X-a în anul școlar 2021-2022/ 2022-2023 – criteriu 

dovedit printr-o adeverință emisă de unitatea de învățământ (Anexa 2.a). 

4. Vârsta elevelor este între 15 și 19 ani – criteriu dovedit prin completarea cererii de înscriere în 

grupul țintă – categoria eleve (Anexa 1.a). 

5. Disponibilitatea elevelor de a participa la activitățile proiectului – criteriu dovedit prin Declarația 

de disponibilitate și angajament (Anexa 5.a). 

6. Elevele nu beneficiază de aceleași măsuri finanțate prin alte apeluri de proiecte sau din alte 

surse de finanțare, nu sunt implicate în proiecte de tip ROSE, pe perioada derulării proiectului 

– criteriu dovedit prin Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări (Anexa 

6.a). 

7. Elevele minore au acordul părinților de a participa la activitățile proiectului – criteriu dovedit prin 

Adeverință acord părinți  (Anexa 7). 

8. Elevele minore prezintă acordul GDPR cu privire la prelucrarea datelor personale în cadrul 

proiectului – criteriu dovedit prin Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

– reprezentant legal persoane fizice minore (Anexa 8). 

9. Elevele majore prezintă acordul GDPR cu privire la prelucrarea datelor personale în cadrul 

proiectului – criteriu dovedit prin Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

– persoane fizice majore (Anexa 9). 

 

Definiție situații de vulnerabilitate 
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Elevele înscrise se află în una sau mai multe categorii de situații de vulnerabilitate. Prin situație de 

vulnerabilitate se întelege, acele eleve care îndeplinesc una sau mai multe dintre următoarele condiții: 

• Trăiesc în zone defavorizate – document justificativ copie CI; 

• Trăiesc în zone izolate geografic, în zonel rurale – document justificativ copie CI; 

• Prezintă risc ridicat de abandon școlar/ absenteism – document justificativ Adeverință emisă 

de unitatea de învățământ cu mediile școlare/ numărul de absențe pentru elevii din clasele a 

X-a (în cazul în care mediile sunt sub nota 7 este selectat în grupul țintă) sau Adeverință emisă 

de unitatea de învățământ cu rezultatul obținut de elevă la evaluarea națională (dacă rezultatul 

este sub 5, se selectează în grupul țintă) pentru elevii de clasa a IX-a; 

• Provin din familii cu statut socio-economic scăzut (sărăcie) (venitul membru pe cap de familie 

<50% din salariul minim net pe economie)– document justificativ Declarație pe proprie 

răspundere părinte/ Adeverință de venit/ Adeverință primărie; 

• Provin din familii care iau ajutor social – document justificativ Declarație pe proprie răspundere 

părinte/ Adeverință primărie; 

• Aparțin minorității rrome sau unor grupuri marginalizate sau subreprezentate – document 

justificativ Declarație pe proprie răspundere părinte; 

• Au dizabilități sau cerințe educaționale sociale – document justificativ Declarație pe proprie 

răspundere părinte/ Scrisoare, referat sau certificat medical de la medicul specialist; 

• Sunt instituționalizați – document justificativ Declarație pe proprie răspundere/ Adeverință 

DGASPC; 

• Provin din familii monoparentale – document justificativ Adeverință emisă de unitatea de 

învățământ/ Declarație pe proprie răspundere părinte; 

• Au unul sau ambii părinți plecați de acasă (de ex. la muncă în străinătate/ în altă localitate) – 

document justificativ Adeverință emisă de unitatea de învățământ/ Declarație pe proprie 

răspundere părinte/tutore; 

• Sunt remigrați – document justificativ Adeverință emisă de unitatea de învățământ/ Declarație 

pe proprie răspundere părinte; 

• Provin din familii cu nivel scăzut de educație a părinților (au absolvit 4-8 clase) – document 

justificativ Declarație pe proprie răspundere părinte; 

• Sunt în alte situații demonstrabile de risc educațional (de ex. mame minore) – document 

justificativ Declarație pe proprie răspundere părinte. 

 

 

 

Criterii de departajare 
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În cazul în care vor exista mai mulți candidați comparativ cu locurile disponibile în categoria aferentă a 

grupului țintă din cadrul proiectului, care au depus dosare de candidatură complete, se vor aplica 

următoarele criterii de departajare: 
1. Data și ora înscrierii; 

2. Persoana înscrisă se află în una din situațiile de vulnerabilitate definite în prezenta Metodologie. 

Atenție! 

În cazul în care un dosar este incomplet, data de înscriere în grupul țintă va fi cea la care dosarul 

de înscriere este complet. 

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE 

Pentru a participa la procedura de selecție a grupului țintă a acestui proiect, candidații din categoria 

eleve, vor întocmi și depune la locațiile menționate în prezenta Metodologie, un dosar cu următorul 

conținut: 

a. Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului – Anexa 1.a – 1 exemplar original; 

b. Adeverință eliberată de unitatea școlară, privind școlarizarea în unitatea de învățământ – Anexa 

2.a la prezenta Metodologie – 1 exemplar original;  

c. Adeverință eliberată de unitatea școlară, privind încadrarea în situațiile de vulnerabilitate 

definite în prezenta Metodologie – Anexa 3 - 1 exemplar original;  

d. Declarație pe proprie răspundere părinte cu privire la situația de vulnerabilitate în care se 

încadrează candidata, definită conform prezentei Metodologii – Anexa 4 - 1 exemplar original; 

e. Declarația de disponibilitate și angajament – Anexa 5.a - 1 exemplar original; 

f. Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări – Anexa 6.a - 1 exemplar 

original; 

g. Acordul părinților pentru participarea candidatei la activitățile proiectului – Anexa 7 - 1 exemplar 

original; 

h. Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – reprezentant legal persoane 

fizice minore – Anexa 8 - 1 exemplar original; 

i. Consimtământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – persoane fizice majore – 

Anexa 9 - 1 exemplar original. 
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II.2.2 Grup țintă cadre didactice 

Înscrierea în grupul țintă al proiectului este voluntară și constă în depunerea dosarului complet de 

înregistrare în grupul țintă. Va fi alcătuită și o listă de rezerve de 10%, pentru completarea grupului țintă, 

în cazul retragerii din proiect a unor candidați selectați, din motive obiective. 

 

Identificarea cadrelor didactice pentru selectarea grupului țintă, se va face dintre profesorii din unitățile 

de învățământ, colaboratoare în proiect, astfel: 
➢ Din județul Neamt: 

• Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida, din Piatra Neamț; 

• Colegiul Tehnic Petru Poni, din Roman; 

• Liceul Tehnologic Gh. Ruset Roznovanu, din Roznov; 

• Liceul Carol I, din Bicaz; 

• Colegiul Tehnic Miron Costin, din Roman; 

• Liceul Mihail Sadoveanu, din Borca; 

• Liceul Tehnologic Valea Ursului; 

 

➢ Din județul Suceava: 

• Colegiul Tehnic Petru Mușat, din Suceava; 

• Colegiul Economic Dimitrie Cantemir, din Suceava; 

• Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, din Suceava; 

• Colegiul Alexandru cel Bun, din Gura Humorului; 

• Colegiul Silvic Bucovina, din Câmpulung Moldovenesc; 

• Liceul Tehnologic Oltea Doamna, din Dolhasca; 

• Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, din comuna Dorna Candrenilor. 

 

Criterii obligatorii/eliminatorii:   
1. Cadrul didactic face parte din personalul didactic al  uneia din cele 14 unități de învățământ 

desemnate în cadrul proiectului/ Aplicației de finanțare – criteriu dovedit printr-o Adeverință 

emisă de unitatea de învățământ (Anexa 2.b); 

2. Cadrul didactic este diriginte pentru clasele a IX-a și a X-a din cele 14 unități de învățământ 

desemnate în cadrul proiectului/ Aplicației de finanțare – criteriu dovedit printr-o Adeverință 

emisă de unitatea de învățământ (Anexa 2.b); 

3. Cadrul didactic este consilier școlar în una dintre cele 14 unități de învățământ desemnate în 

cadrul proiectului/ Aplicației de finanțare – criteriu dovedit printr-o Adeverință emisă de unitatea 

de învățământ (Anexa 2.b); 

4. Disponibilitatea cadrul didactic de a participa la activitățile proiectului – criteriu dovedit prin 

Declarația de disponibilitate și angajament (Anexa 5.b); 

5. Cadrul didactic prezintă acordul GDPR cu privire la prelucrarea datelor personale în cadrul 

proiectului – criteriu dovedit prin Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

– persoane fizice majore (Anexa 9). 
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Criterii de departajare 

În cazul în care vor exista mai mulți candidați comparativ cu locurile disponibile în categoria aferentă a 

grupului țintă din cadrul proiectului, care au depus dosare de candidatură complete, se vor aplica 

următoarele criterii de departajare: 
1. Data și ora înscrierii; 

2. Cadrul didactic este diriginte pentru clasele a IX-a și a X-a din cele 14 unități de învățământ. 

3. Candidatul este consilier școlar în una dintre cele 14 unități de învățământ. 

 

Atenție! 

În cazul în care un dosar este incomplet, data de înscriere în grupul țintă va fi cea la care 

dosarul de înscriere este complet. 

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE 

Pentru a participa la procedura de selecție a grupului țintă a acestui proiect, candidații din categoria 

cadrelor didactice, vor întocmi și depune la locațiile menționate în prezenta Metodologie, un dosar cu 

următorul conținut: 

a. Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului – Anexa 1.b - 1 exemplar original; 

b. Adeverință eliberată de unitatea școlară, privind încadrarea pe post – Anexa 2.b la prezenta 

Metodologie – 1 exemplar original; 

c. Declarația de disponibilitate și angajament – Anexa 5.b - 1 exemplar original; 

d. Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – persoane fizice majore - 

Anexa 9 - 1 exemplar original; 
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II.3 LOCAȚII DE DEPUNERE A DOSARELOR ȘI DESFĂȘURARE A SELECȚIEI 

 

 

În județul Neamț depunerea dosarelor și defășurarea selecției va avea loc în următoarele locații: 

 

LOCAȚIA 1 LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA 

Adresă: Bdul Mărășești, nr 13, Municipiul Piatra Neamț, Jud. Neamț 

Telefon: 0233215262 

Email: ltdl@isjneamt.ro  

LOCAȚIA 2 COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI 

Adresă: Str Republicii nr 1-3, Municipiul Roman, Jud. Neamț 

Telefon: 0233724336 

Email: ctpp@isjneamt.ro  

LOCAȚIA 3 LICEUL TEHNOLOGIC GH. RUSET ROZNOVANU 

Adresă: Str Tineretului nr 647, Oraș Roznov, Jud. Neamț 

Telefon: 0233665694 

Email: lroznov@isjneamt.ro  

LOCAȚIA 4 LICEUL CAROL I 

Adresă: Bdul Republicii nr 21, Oraș Bicaz, Jud. Neamț 

Telefon: 0233253541 

Email: lbicaz@isjneamt.ro  

LOCAȚIA 5 COLEGIUL TEHNIC MIRON COSTIN 

Adresă: Str Ștefan cel Mare nr 268, Municipiul Roman, Jud. Neamț 

Telefon: 0233744403 

Email: ctmc@isjneamt.ro  

LOCAȚIA 6 LICEUL MIHAIL SADOVEANU 

Adresă: Str Borca nr 334, sat Borca, Com Borca, Jud. Neamț 

Telefon: 0233268016 

Email: lborca@isjneamt.ro  

LOCAȚIA 7 LICEUL TEHNOLOGIC VALEA URSULUI 

Adresă: Str Principală, nr 2, Sat Valea Ursului, Com. Valea Ursului 

Telefon: 0233763038 

Email: lvaleaursului@isjneamt.ro  

 

 

 

https://activecitizensfund.ro/
mailto:ltdl@isjneamt.ro
mailto:ctpp@isjneamt.ro
mailto:lroznov@isjneamt.ro
mailto:lbicaz@isjneamt.ro
mailto:ctmc@isjneamt.ro
mailto:lborca@isjneamt.ro
mailto:lvaleaursului@isjneamt.ro


 
 

              Proiect derulat de:                                               

                   

 
 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă 

             https://activecitizensfund.ro/                                                             www.eeagrants.org  

 

În județul Suceva depunerea dosarelor și defășurarea selecției va avea loc în următoarele locații: 

 

LOCAȚIA 1 COLEGIUL TEHNIC PETRU MUȘAT 

Adresă:Str. Calea Unirii, Nr.15, Loc. Suceava, Jud. Suceava 

Telefon: 0230524728 

Email:ct_petru_musat_suceava@isj.sv.edu.ro 

LOCAȚIA 2 COLEGIUL ECONOMIC DIMITRIE CANTEMIR 

Adresă:Str. Prof. Leca Morariu, Nr.17A, Loc. Suceava, Jud. Suceava 

Telefon: 0230520462 

Email:cedcsv@isj.sv.edu.ro 

LOCAȚIA 3 COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

Adresă:Str. Dimitrie Cantemir, Nr.5, Loc. Suceava, Jud. Suceava 

Telefon: 0230522304 

Email:ctia@isj.sv.edu.ro 

LOCAȚIA 4 COLEGIUL ALEXANDRU CEL BUN 

Adresă:B-dul Bucovina, Nr.41, Loc. Gura Humorului, Jud. Suceava 

Telefon:0230235098 

Email:c_alexandru_cel_bun_gh@isj.sv.edu.ro 

LOCAȚIA 5 COLEGIUL SILVIC BUCOVINA 

Adresă: Calea Bucovinei, Nr. 56, Loc. Câmpulung Moldovenesc, Jud. Suceava 

Telefon: 0230314093 

Email:cs_bucovina_c_mold@isj.sv.edu.ro 

LOCAȚIA 6 LICEUL TEHNOLOGIC OLTEA DOAMNA 

Adresă:Str. Oltea Doamna, Nr.10, Loc. Dolhasca, Jud. Suceava 

Telefon: 0230540810 

Email:lt_oltea_doamna_dolhasca@isj.sv.edu.ro 

LOCAȚIA 7 LICEUL TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR 

Adresă: Loc. Dorna Candrenilor, Nr. 88, Jud. Suceava 

Telefon: 0230575171 

Email:lt_dorna_candrenilor@isj_sv_edu.ro 
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II.4 SELECȚIA GRUPULUI ȚINȚĂ  

II.4.1 Etape 

Etapa I. Informarea potențialilor membri ai grupului țintă din cadrul unităților de învățământ, 

colaboratoare  în cadrul proiectului, pentru selectarea acestora în grupului țintă prin transmiterea 

a minim următoarelor informații în legătură cu proiectul:  

✓ obiectivele și rezultatele vizate de proiect; 

✓ activitățile în care vor fi implicați membrii grupului țintă și modalitatea de derulare a acestora; 

✓ beneficiile și obligațiile pe care membrii grupului țintă le vor avea pe parcursul derulării 

proiectului și după finalizare. 

Această etapă se poate derula în paralel cu etapele II și III, fiind chiar recomandată comunicarea pe 

toată perioada derulării procedurii de selecție, în vederea clarificării tuturor aspectelor care ar putea 

conduce la insucces. 

 

Etapa II. Publicarea anunțul de selecție 

Experții de informare și comunicare ai Promotorului, Partenerului 1 și Partenerului 2 vor adapta Anexa 

nr. 10.a – Machetă anunț de selecție grup țintă eleve, Anexa nr. 10.b – Machetă anunț selecție grup 

țintă cadre didactice și Anexa nr. 11 – Calendar de selecție și le vor publica pe pagina web a proiectului, 

paginile web ale Partenerului 1 și Partenerului 2 și ale celor 14 unități de învățământ, pe pagina 

Facebook a proiectului.  

 

Etapa III. Depunerea dosarelor de înscriere în grupul țintă 

În interiorul perioadei stabilite prin intermediul Calendarului de selecție publicat, Experții de informare 

și comunicare ai partenerilor (P1/P2), cu sprijinul celor 14 unități de învățământ colaboratoare, vor 

strânge documentațiile de selecție conținând documentele enumerate la Capitolul 2, în cadrul 

secțiunilor II.2.1, II.2.2 din prezenta Metodologie.  

 

Dosarele conținând documentele solicitate vor fi depuse la locațiile stabilite prin prezenta Metodologie 

și în prezența unui reprezentat desemnat din fiecare din cele 14 unități de învățământ colaboratoare. 

La momentul depunerii documentelor solicitate prin prezenta Metodologie, se completează procesul 

verbal de depunere a dosarului (Anexa 12.a pentru categoria eleve și Anexa 12.b pentru categoria 

cadre didactice) care va certifica înscrierea candidatului în grupul țintă.  

În cazul în care dosarele nu sunt complete, ele vor trebui completate, în cazul în care se dorește 

participarea în grupul țintă. Prioritate vor avea cei care au dosare complete la momentul depunerii, în 

conformitate cu criteriile de departajare menționate în  prezenta Metodologie. 

 

Ulterior primirii documentațiilor complete și înscrierii în grupul țintă, Experții de informare și 

comunicare ai Partenerului 1 și Partenerului 2 vor transmite către Managerului de proiect, Expert 

informare și comunicare Promotor, Coordonatorul activități P1 și Coordonatorul activități P2 

documentele aferente constituirii dosarului. Documentele vor fi transmise inițial scanate în 

vederea verificării acestora, împreună cu Anexa 15.a Centralizator grup țintă selectat – categoria 

eleve, respectiv cu Anexa 15.b Centralizator grup țintă selectat – categoria cadre didactice. După 
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primirea confirmării completitudinii documentelor aferente dosarelor, acestea vor fi transmise 

în original către Promotor. 

 

Documentele ce trebuie transmise de către Partenerul 1 și Partenerul 2 către Promotor sunt după cum 

urmează: 

1. categoria eleve 

a. Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului – 1 exemplar original – Anexa 1.a la 

prezenta Metodologie; 

b. Adeverință eliberată de unitatea școlară, privind școlarizarea în unitatea de învățământ 

- 1 exemplar original -  Anexa 2.a la prezenta Metodologie;  

c. Adeverință eliberată de unitatea școlară privind încadrarea în situațiile de 

vulnerabilitate definite în prezenta Metodologie – 1 exemplar original - Anexa 3 la 

prezenta Metodologie; 

d. Declarație pe proprie răspundere părinte cu privire la situația de vulnerabilitate în care 

se încadrează candidata -  1 exemplar original - Anexa 4 la prezenta Metodologie; 

e.  Declarație de disponibilitate și angajament - 1 exemplar original - Anexa 5.a la 

prezenta Metodologie; 

f. Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări - 1 exemplar original 

- Anexa 6.a la prezenta Metodologie; 

g. Acordul părinților pentru participarea candidatei la activitățile proiectului - 1 exemplar 

original - Anexa 7 la prezenta Metodologie; 

h. Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – reprezentant legal 

persoane fizice minore  – 1 exemplar original – Anexa 8 la prezenta Metodologie; 

i. Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal –persoane fizice majore  

– 1 exemplar original – Anexa 9 la prezenta Metodologie; 

 

2. categoria cadre didactice 

a. Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului – 1 exemplar original – Anexa 1.b la 

prezenta Metodologie; 

b. Adeverință eliberată de unitatea școlară, privind încadrarea pe post - – 1 exemplar original 

- Anexa 2.b la prezenta Metodologie;  

c. Declarație de disponibilitate și angajament – 1 exemplar original – Anexa 5.b la prezenta 

Metodologie; 

d. Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – persoane fizice majore – 1 

exemplar original – Anexa 9 la prezenta Metodologie; 

 

Etapa IV. Analiza și verificarea documentelor depuse 

În vederea derulării procesului de verificare a dosarelor de înscriere în grupul țintă depuse și a finalizării 

selecției, se va emite o decizie a coordonatorului activități P1 (pentru unitățile de învățământ din județul 

Neamț) și o decizie a coordonatorului activități P2 (pentru unitățile de învățământ din județul Suceava), 

prin care se va numi o comisie de selecție. 

Comisia pentru unitățile de învățământ din județul Neamț va fi compusă din: 

a. Coordonator activități P1; 
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b. Expert informare și comunicare P1; 

c. Reprezentant unitate de învățământ colaboratoare proiect (câte un reprezentant din cele 

7 unități de învățământ colaboratoare). 

 

Comisia pentru unitățile de învățământ din județul Suceava va fi compusă din: 

a. Coordonator activități P2; 

b. Expert informare și comunicare P2; 

a. Reprezentant unitate de învățământ colaboratoare proiect (câte un reprezentant din cele 7 

unități de învățământ colaboratoare). 

Periodic, pe măsură ce sunt depuse dosare de înscriere, în conformitate cu planificarea proiectului și 

cu deciziile managerului de proiect, se vor organiza întâlniri ale comisiei de selecție, în vederea realizării 

selecției grupului țintă. 

Comisia va verifica corectitudinea și completitudinea tuturor dosarelor și va realiza un proces verbal de 

selecție (Anexa nr.13.a și Anexa nr. 13.b, la prezenta Metodologie) care va conține și Lista cu grupul 

țintă selectat. 

 

Etapa V. Publicarea rezultatelor 

Lista/ listele conținând grupul țintă selectat vor fi publicate pe website-ul proiectului și pe pagina 

facebook. De asemenea, informațiile vor putea fi promovate și pe website-ul Partenerilor și al celor 14 

unități de învățământ colaboratoare. 

De asemenea, pe pagina facebook a proiectului EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație, 

https://www.facebook.com/eduright4girls, vor fi postate anunțuri care să promoveze activitățile derulate 

în cadrul proiectului. 

 

Etapa VI. Depunerea și soluționarea contestațiilor, dacă este cazul 

Ulterior publicării listei/ listelor cu dosarele acceptate, se pot depune contestații în termen de 2 zile de 

la publicarea anunțului, urmând a fi soluționate de o comisie special desemnată de managerul de 

proiect. 

Etapa VII. Publicarea rezultatelor finale 

Lista/ listele finale conținând grupul țintă selectat vor fi publicate pe website-ul proiectului. De 

asemenea, informațiile vor putea fi promovate și pe website-ul Partenerilor și al celor 14 unități de 

învățământ colaboratoare. 

De asemenea, pe pagina facebook a proiectului EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație, 

https://www.facebook.com/eduright4girls, vor fi postate anunțuri care să promoveze activitățile derulate 

în cadrul proiectului. 

Pe toată perioada de derulare a procesului de identificare, selecție a grupului țintă se va avea în vedere 

respectarea principiului egalității de șanse şi principiul nondiscriminării. Activitatea 3  Identificarea, 

selecția grupului țintă se va realiza fără restricții, condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe bazate pe 

criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, 

situație sau responsabilitate familială şi alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare 

directă sau indirectă. 
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II.4.2 Comisia de selecție 

La nivelul proiectului, Coordonatorul P1/Coordonatorul P2 va emite o decizie de numire a comisiei de 

selecție a grupului țintă. 

Se va consituti o comisie pentru fiecare județ în parte, pe fiecare unitate de învățământ colaboratoare. 

Comisia din județul Neamț  va fi compusă din minim următoarele persoane: 

a. Coordonator activități P1 – cu atribuții în validare documentele aferente dosarului de 

grup țintă; 

b. Expert informare și comunicare P1 – cu atribuții în verificare documentele aferente 

dosarului de grup țintă; 

c. Reprezentant unitate de învățământ colaboratoare proiect  – cu atribuții în primirea 

dosarelor de înscriere în grupul țintă și verificare documentele aferente dosarului de 

grup țintă. 

Comisia din județul Suceava va fi compusă din minim următoarele persoane: 

a. Coordonator activități P2 – cu atribuții în validare documentele aferente dosarului de 

grup țintă; 

b. Expert informare și comunicare P2 – cu atribuții în verificare documentele aferente 

dosarului de grup țintă; 

c. Reprezentant unitate de învățământ colaboratoare proiect  – cu atribuții în primirea 

dosarelor de înscriere în grupul țintă și verificare documentele aferente dosarului de 

grup țintă. 

Periodic, pe măsură ce sunt depuse dosare de înscriere, în conformitate cu planificarea proiectului și 

cu deciziile managerului de proiect, se vor organiza întâlniri online ale comisiei de selecție, în vederea 

realizării selecției grupului țintă. 

II.4.3 Verificarea și validarea dosarelor de selecție 

Comisia de selecție se va reuni periodic, în funcție de planificare și necesitate, va verifica corectitudinea 

și completitudinea tuturor dosarelor și va realiza un proces verbal de selecție (Anexa nr. 13.a și Anexa 

nr. 13.b, la prezenta Metodologie) care va conține și Lista cu grupul țintă selectat. 

II.4.4 Procedura de comunicare cu grupul țintă 

A. Modalități de comunicare cu grupul țintă 

Comunicarea și informarea grupului țintă se va efectua în mod direct și indirect, de către partenerii de 

proiect și cele 14 unități de învățământ colaboratoare, la sediile și pe website-urile acestora, în locațiile 

celor 14 unități de învățământ (colaboratoare în proiect), cât și pe website-ul proiectului, partenerilor și 

celor 14 unități de învățământ colaboratoare, respectiv pagina oficială de Facebook a proiectului. 
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Comunicarea se va realiza: 

✓ față în față cu reprezentanții unităților de învățământ colaboratoare în locațiile prezentate în 

cadrul Metodologiei la capitolul. II.3. 

✓ la distanță prin intermediul email-ului. 

Diseminarea informațiilor referitoare la obiectivele și beneficiile proiectului, înscrierea și selecția grupului 

țință, publicarea rezultatelor și a informațiilor despre contestații vor fi făcute publice prin anunțuri, 

comunicate și materiale de informare. 

 

B. Mijloacele de informare și platformele online utilizate 

Comunicarea și promovarea informațiilor către grupul țintă se va realiza utilizând următoarele mijloace 

de comunicare și platforme online selectate: 

✓ Avizierele și  website-urile unităților de învățământ colaboratoare; 

✓ Avizierele și website-urile partenerilor de proiect: http://www.isjneamt.ro  (P1);  https://assed.ro  

(P2);  

✓ Adresa de e-mail dedicată proiectului: edurights4girls@go-ahead.ro; 

✓ Materiale de informare specifice: Broșură proiect pentru eleve și cadrele didactice, ce vor fi 

distribuite în cadrul activităților de dezvoltare personală și terapie de grup; 

✓ Website-ul proiectului; 

✓ Pagina de Facebook a proiectului: https://www.facebook.com/eduright4girls 

 

COMUNICARE ÎN ETAPA DE IDENTIFICARE GRUP ȚINTĂ 

Comunicarea în procesul de identificare a grupului țintă se va realiza în egală măsură de toți partenerii 

din proiect prin diseminarea Anunțurilor de informare cu privire începerea activității de identificare și 

selecție a grupului țintă în cadrul proiectului EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație -  

RO2020/ACF_A5_MM_03.  

Informarea se va realiza: 

✓ În instituțiile partenerilor proiectului (afișaj panou/avizier/ website); 

✓ În unitățile de învățământ, colaboratoare în cadrul proiectului (afișaj panou/avizier/website); 

✓ Pe website-ul  proiectului https://www.edurights4girls.ro/  

✓ Pe pagina de Facebook a proiectului https://www.facebook.com/eduright4girls; 

✓ Pe pagina de Instagram a proiectului  

https://www.instagram.com/edurights4girls/  

✓ Comunicate de presă publicate pe website-ul proiectului, website-urile partenerilor și transmise 

către baza de date de presă locală. 
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COMUNICAREA ÎN ETAPA DE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ 

Comunicarea în etapa de selecție a grupului țintă se va realiza în conformitate cu metodologia de 

selecție aferentă proiectului EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație, RO2020/ACF_A5_MM_03. 

Se va realiza câte un Anunț de selecție specific fiecărei categorii de grup țintă, acestea vor fi publicate 

pe website-ul și pagina de facebook proiectului, website-urile și paginile oficiale ale partenerilor de 

proiect și website-urile și paginile oficiale ale unităților de învățământ colaboratoare în cadrul proiectului. 

Metodologia de selecție și lista documentelor necesare întocmirii dosarului de înscriere vor fi publicate 

pe website-ul proiectului și diseminate de către parteneri și unităție de învățământ colaboratoare. Se va 

realiza un anunț cu privire la publicarea acestora în pagina oficială de facebook a proiectului. 

Pe întreaga perioadă a etapei de selecție grup țintă, se va acorda suport informativ persoanelor 

interesate prin e-mail și telefonic.  

Comunicarea din etapa de selecție se va realiza prin: 

✓ Informare în instituțiile partenerilor proiectului (afișaj panou/avizier); 

✓ Informare în unitățile de învățământ, colaboratoare în cadrul proiectului (afișaj panou/avizier); 

✓ Anunțuri de informare pe platformele online dedicate proiectului (website-ul proiectului/ pagina 

de Facebook/Instagram a proiectului); 

✓ Informare pe site-urile partenerilor din proiect; 

✓ Informare pe site-urile unităților de învățământ colaboratoare; 

✓ Suport acordat membrilor grupului țintă prin intermediul telefonului/rețelelor de socializare. 

 

COMUNICARE ÎN ETAPA DE PUBLICARE REZULTATE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ 

Comisia de selecție va emite documentul specific cu rezultatele selecției grupului țintă. Documentul va 

fi publicat în format PDF pe – website-ul proiectului, paginile web ale partenerilor și ale unităților de 

învățământ colaboratoare și pagina de Facebook a proiectului, de asemenea se vor specifica date cu 

privire la: 

- contestații și termene limită de depunere; 

- pașii ce urmează a fi realizați în cadrul proiectului cu privire la grupul țintă. 

II.4.5 Procedura de răspuns la contestații 

După publicarea anunțului cu rezultatele selecției grupului țintă, pe website-ul proiectului, al partenerilor 

și al unităților de învățământ colaboratoare, în pagina de Facebook se va publica un anunț cu privire la 

contestații.  

Se va pune la dispoziție un formular de contestație (Anexa 17), ce va putea fi completat online și trimis 

pe email la edurights4girls@go-ahead.ro sau depus fizic la sediul unităților de învățământ 

colaboratoare. Termenul de depunere a contestațiilor este de maxim 2 zile de la publicarea rezultatelor. 
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Termenul de soluționare a contestațiilor este de maxim 3 zile de la termenul de depunere a contestațiilor.  

După soluționarea contestațiilor se va publica pe website-ul proiectului Lista finală conținând grupul 

țintă selectat. Partenerii de proiect și unitățile școlare vor realiza mențiuni publice cu privire la Lista 

Finală cu rezultate, după soluționarea contestațiilor. 
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ANEXE - SECȚIUNEA III ELEVE ȘI CADRE DIDACTICE 

DOSAR GRUP ȚINTĂ 
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Anexa 1.a - Cerere de înscriere în grupul țintă – categoria eleve 

 

 

 

 

 

CERERE PENTRU ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ – CATEGORIA ELEVE 
 

 

 

Subsemnata (nume și prenume) ________________________________, născută la data de  

__________, de gen feminin, de etnie romă/altă etnie (selectați varianta), cu domiciliul în mediul 

urban/rural (selectați varianta) la adresa ________________________________________________, 

elevă la (numele unității de învățământ) ______________________________ în clasa  ______, având 

numărul de telefon ___________________ şi adresa de e-mail ____________________________ 

solicit înscrierea și participarea la activităţile proiectului:  EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la 

educație, contract RO2020/ACF_A5_MM_03, Proiect finanțat de Islanda, Liechtenstein și 

Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 

 

Menționez că sunt de acord să fac parte din lista de rezerve, în cazul în care, într-o primă etapă, 

nu voi fi selectată să fac parte din grupul țintă. 

 

 

 

Nume  şi Prenume:  

________________________________________________ 

 

 

Semnătura:  

_______________  

Data: 

 ______________ 
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Anexa 1.b - Cerere de înscriere în grupul țintă – categoria cadre didactice 

 

 

 

 

CERERE PENTRU ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ – CATEGORIA CADRE DIDACTICE 
 

 

Subsemnatul/a (nume și preume) ________________________________________, născut/ă la data 

de  __________, de gen feminin/masculin (selectați varianta), de etnie romă/altă etnie (selectați 

varianta), cu domiciliul în mediul urban/rural (selectați varianta), cadru didactic la (numele unității de 

învățământ) ___________________________________________________, profesor 

diriginte/consilier școlar/profesor la clasa ___________________, având numărul de telefon 

___________________ şi adresa de e-mail ____________________________, solicit înscrierea și 

participarea la proiectul:  EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație, contract 

RO2020/ACF_A5_MM_03, Proiect finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile 

SEE 2014-2021. 

 

Menționez că sunt de acord să fac parte din lista de rezerve, în cazul în care, într-o primă 

etapă, nu va fi selectat/ă să fac parte din grupul țintă. 

 

 

Nume  şi Prenume:  

________________________________________________ 

 

Semnătura:  

_______________  

 

Data: 

 ______________ 
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Anexa 2.a – Adeverință eliberată de unitatea școlară privind școlarizarea în unitatea de 

învățământ – categoria eleve 

 

 

 

Antet unitate de învăţământ 

 

 

Nr. _________ din ____________ 

 

 

 

 
ADEVERINŢĂ 

 

 Se adevereşte prin prezenta că eleva (nume ș i  

prenume)________________________,  născută la data de _________, nr.  

matr icol__________________  este înscr isă în c lasa ______________în anul  şcolar 

2021-2022.  

          S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la întocmirea dosarului în vederea selectării în grupul ţinţă 

al proiectului  EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație, contract RO2020/ACF_A5_MM_03, 

Proiect finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 

 

 

 

Director,          Secretar,  

 

  

https://activecitizensfund.ro/


 
 

              Proiect derulat de:                                               
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Anexa 2.b – Adeverință eliberată de unitatea școlară privind încadrarea pe post – categoria cadre 

didactice 

 

Antet unitate de învăţământ 

 

Nr. _________ din ____________ 

 

 

 

 

ADEVERINŢĂ 

 

 

 
 Se adevereşte prin prezenta că domnul/  doamna (nume ș i  

prenume)________________, născut/ă la  data de ____________________ este cadru 

d idact ic  t i tu lar /  supl ini tor /  consi l ier  școlar la   ______________________________  

____________________________________________________________  

 Menţionăm că domnul/  doamna ______________________________ _______  

în  anul şcolar  2021-2022 este profesor d ir ig inte la c lasa______________  

          S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la întocmirea dosarului în vederea selectării în grupul ţinţă 

al proiectului  EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație, contract RO2020/ACF_A5_MM_03, 

Proiect finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 

 

Director,          Secretar,  

 

  

https://activecitizensfund.ro/


 
 

              Proiect derulat de:                                               
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Anexa 3 – Adeverință eliberată de unitatea școlară privind încadrarea în situațiile de 

vulnerabilitate definite prin prezenta Metodologie 

 

Antet unitate de învăţământ 

 

Nr. _________ din ____________ 

 

 

ADEVERINŢĂ VULNERABILITATE 

 
 

 Se adeverește pr in prezenta că e leva  (nume ș i  prenume) 

________________________,  născută la data de __________, foaie matricolă numărul ______ 

, d in c lasa ___________________,  se af lă  în următoarea s i tuaţ ie de vulnerabi l i ta te  

(b ifaț i  var ianta potr iv i tă d in l is ta de mai jos) :  

☐locuieşte într-o  zonă defavorizată;  

☐trăieşte într-o zonă izolate geografic/ într-o zonă rurală; 

☐prezintă risc ridicat de abandon școlar/ absenteism; 

☐provine dintr-o familie cu statut socio-economic scăzut/sărăcie (venitul membru pe cap de familie 

<50% din salariul minim net pe economie); 

☐provine dintr-o familie care ia ajutor social; 

☐aparține minorității rome sau unor grupuri marginalizate sau subreprezentate; 

☐are dizabilități sau cerințe educaționale speciale; 

☐se află temporar sau permanent într-o stare de sănătate afectată și este școlarizată la domiciliu sau 

în spital; 

☐se af lă în as is tenţa protecţ ie i copi lu lu i ;  

☐se af lă sub tute lă;  

☐prov ine din fami l ie monoparenta lă;  

☐are unul sau ambii părinți plecați de acasă; 
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☐este remigrată; 

☐provine dintr-o familie cu nivel scăzut de educație a părinților; 

☐se află în alte situații demonstrabile de risc educațional (de ex. mame minore). 

          S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la întocmirea dosarului în vederea selectării în grupul ţinţă 

al proiectului  EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație, contract RO2020/ACF_A5_MM_03, 

Proiect finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 

 

Director,          Secretar,  

 

  

https://activecitizensfund.ro/


 
 

              Proiect derulat de:                                               
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Anexa 4 – Declarație pe proprie răspundere părinte cu privire la situația de vulnerabilitate în care 

se încadrează candidata, definită conform prezentei Metodologii 

 

DECLARAŢIE PĂRINTE  

SITUAŢIE DE VULNERABILITATE 

 

 
Subsemnatul/a (nume și prenume)  __________________________________________________, cu 

domiciul în mediul urban/rural (selectați varianta), în calitate de părinte al minorului (nume și prenume) 

__________________________________________, născut/ă la data de _______, elevă la (numele 

unității de învățământ) ______________________________________________, în clasa _______, 

declar pe propria răspundere că fiica mea se află în următoarea/următoarele  s i tuaţ i i  de 

vulnerabi l i ta te  (bi faț i  var inata potr iv i tă) :  

☐locuieşte într-o  zonă defavorizată;  

☐trăieşte într-o zonă izolate geografic/ într-o zonă rurală;  

☐prezintă risc ridicat de abandon școlar/ absenteism; 

☐provine dintr-o familie cu statut socio-economic scăzut/sărăcie (venitul membru pe cap de familie 

<50% din salariul minim net pe economie); 

☐provine dintr-o familie care ia ajutor social; 

☐aparține minorității rome sau unor grupuri marginalizate sau subreprezentate; 

☐are dizabilități sau cerințe educaționale speciale; 

☐se află temporar sau permanent într-o stare de sănătate afectată și este școlarizată la domiciliu sau 

în spital; 

☐se af lă în as istenţa protecţ ie i copi lu lu i ;  

☐se af lă sub tute lă;  

☐provine d in fami l ie  monoparenta lă;  

☐are unul sau ambii părinți plecați de acasă; 
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☐este remigrată; 

☐provine dintr-o familie cu nivel scăzut de educație a părinților; 

☐se află în alte situații demonstrabile de risc educațional (de ex. mamă minoră). 

 

Nume şi Prenume:  

________________________________________________ 

 

 
Semnătura:  

_______________  

Data: 

 ______________ 

 

 

  

https://activecitizensfund.ro/


 
 

              Proiect derulat de:                                               

                   

 
 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă 

             https://activecitizensfund.ro/                                                             www.eeagrants.org  

 

Anexa 5.a - Declarație de disponibilitate și angajament – categoria eleve 

 

 

 

DECLARAŢIE ANGAJAMENT  

 
Subsemnata (nume și prenume) _______________________________________________, născută 

la data de _________________ elevă la (numele unității de învățământ) 

______________________________________________ în clasa________________ în anul școlar 

2021 – 2022, mă angajez să particip la toate activităţile prevăzute, în cazul în care voi fi selectată să 

fac parte din grupul țintă al proiectului EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație, contract 

RO2020/ACF_A5_MM_03, Proiect finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile 

SEE 2014-2021. 

În cazul în care, pe durata perioadei de implementare a proiectului, din motive întemeiate ce 

nu pot fi imputabile,  mă voi afla în imposibilitatea de a participa la activitățile proiectului, mă angajez 

să comunic Beneficiarului proiectului acest lucru cu cel puțin 30 zile înainte de producerea 

evenimentului (în cazul în care am cunoștință că acest eveniment urmează să se producă) sau în 

maxim 5 zile după producerea unui eveniment inopinat, prin transmiterea unei Cereri de retragere din 

grupul țintă (doar pentru motive întemeiate ce nu pot fi imputabile persoanei selectate).  

 
 

Nume şi Prenume:  

________________________________________________ 

 
Semnătura:  

_______________  

Data: 

 ______________ 

  

https://activecitizensfund.ro/
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Anexa 5.b - Declarație de disponibilitate și angajament – categoria cadre didactice 

 

 

DECLARAŢIE ANGAJAMENT 

 

 
             

Subsemnatul/a (nume și prenume) _____________________________________________, născut/ă 

la data de  ____________________, în calitate de cadru didactic titular/suplinitor/ consilier școlar la 

(numele unității de învățământ) ____________________________________, mă angajez să particip 

la toate activităţile prevăzute, în cazul în care voi fi selectat/ă să fac parte din grupul țintă al proiectului 

EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație, contract RO2020/ACF_A5_MM_03, Proiect finanțat 

de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 

În cazul în care, pe durata perioadei de implementare a proiectului, din motive întemeiate ce nu pot fi 

imputabile, mă voi afla în imposibilitatea de a participa la activitățile proiectului, mă angajez să comunic 

Beneficiarului proiectului acest lucru cu cel puțin 30 zile înainte de producerea evenimentului (în cazul 

în care am cunoștință că acest eveniment urmează să se producă) sau în maxim 5 zile după producerea 

unui eveniment inopinat, prin transmiterea unei Cereri de retragere din grupul țintă (doar pentru motive 

întemeiate ce nu pot fi imputabile persoanei selectate).  

 

Nume  şi Prenume:  

________________________________________________ 

 
Semnătura:  

_______________  

Data: 

 ______________ 

 

  

https://activecitizensfund.ro/


 
 

              Proiect derulat de:                                               

                   

 
 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă 

             https://activecitizensfund.ro/                                                             www.eeagrants.org  

 

Anexa 6.a - Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări – categoria eleve 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI 

 

 
 

Subsemnatul/a (nume și prenume) ______________________________________, cu domiciliul în 

mediul urban/rural (selectați varianta), în calitate de părinte/reprezentant legal al minorei (numele și 

prenumele) __________________________________________, născută la data de ______________  

înscrisă la (numele unității de învățământ) _______________________________________________, 

în anul școlar 2021 – 2022, în clasa ______________ cunoscând prevederile Codului penal privind 

falsul în declarații, luând act de termenii și condițiile de participare la activitățile proiectului   

EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație, contract RO2020/ACF_A5_MM_03, Proiect finanțat 

de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, declar pe propria răspundere 

că eleva a cărei reprezentant legal sunt nu beneficiază de aceleași măsuri finanțate prin alte apeluri de 

proiecte sau din alte surse de finanțare, nu este implicată în proiecte de tip ROSE, pe perioada derulării 

proiectului. 

 Am luat la cunoștință că declarația în fals a subsemnatului/ei atrage după sine excluderea din 

activitățile proiectului și acordarea de despăgubiri financiare constând în contravaloarea serviciilor de 

care a beneficiat gratuit eleva a cărei reprezentant legal sunt, până în momentul descoperirii falsului.  

 

Nume  şi Prenume:  

________________________________________________ 

 
Semnătura:  

_______________  

Data: 

 ______________ 

 

  

https://activecitizensfund.ro/
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Anexa 7 – Acordul părinților pentru participarea candidatei la activtățile proiectului 

 

ACORD PĂRINTE PENTRU PARTICIPAREA ELEVEI LA ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 
 

 

Subsemnatul/a (nume și prenume) ____________________________________________, cu 

domiciliul în mediul urban/rural (selectați varianta), în calitate de părinte al minorei (numele și 

prenumele) ________________________________________________, născută la data de 

______________  înscrisă la (numele unității de învățământ) _______________________________ 

_______________________________, în anul școlar 2021 – 2022, în clasa ______________ sunt de 

acord ca fiica mea să participe la toate activităţile prevăzute, în cazul în care aceasta va fi selectată să 

facă parte din grupul țintă al proiectului EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație, contract 

RO2020/ACF_A5_MM_03, proiect finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile 

SEE 2014-2021. 

În cazul în care, pe durata perioadei de implementare a proiectului, din motive întemeiate ce 

nu pot fi imputabile,  minora (numele și prenumele) ___________________________________ se va 

afla în imposibilitatea de a participa la activitățile proiectului, mă angajez să comunic Beneficiarului 

proiectului acest lucru cu cel puțin 30 zile înainte de producerea evenimentului (în cazul în care am 

cunoștință că acest eveniment urmează să se producă) sau în maxim 5 zile după producerea unui 

eveniment inopinat, prin transmiterea unei Cereri de retragere din grupul țintă (doar pentru motive 

întemeiate ce nu pot fi imputabile persoanei selectate).  

 

Nume  şi Prenume:  

________________________________________________ 

 
Semnătura:  

_______________  

Data: 

 ______________ 

 

  

https://activecitizensfund.ro/
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Anexa 8 – Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – reprezentant legal 

persoane fizice minore 

Operatorii de date cu caracter personal sunt: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţi Civile (FDSC), 
cu sediul în Bulevardul Nerva Traian, nr. 21, Sector 3, București, tel. 021-310-01-8, e-mail: 
bianca.oprea@fdsc.ro, Fundaţia pentru Parteneriat (FP), cu sediul în Str. Arsenalului, nr. 13, 
Miercurea Ciuc, tel. 0266-310.678, e-mailoffice@repf.ro, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de 
Romi (CRCR), cu sediul în Str. Tebei, nr. 21, Cluj Napoca, tel. 026-44.20.474, e-mail 
apel8.rural@romacenter.ro, Fundaţia PACT, cu sediul în B-dul Corneliu Coposu, nr. 4, Bl.105A, Sc. 3, 
et.7, ap.88, tel. 031-690.09.61, e-mail: office@fundatiapact.ro. Toate aceste entităţi vor fi denumite în 
continuare ca: «noi», «operatorii de date», «administratori ai fondului ACF România».   

 

 

Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

- persoane fizice minore – 

 

Subsemnatul/a ___________________________, reprezentant legal al minorului/ a minorei 
____________________având numărul de telefon ___________________ şi adresa de e-mail 
____________________________ declar prin prezenta că sunt de acord în mod expres şi neechivoc 
cu procesarea datelor minorului/minorei cu caracter personal  de către operatorii de date, în scopul 
derulării proiectului, EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație, derulat de Asociația GO-AHEAD, 
în parteneriat cu Inspectoratul Județean Neamț și Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și 
Dezvoltare, din cadrul programului „Active Citizens Fund România”, finanţat din Granturile SEE şi 
Norvegiene 2014-2021 şi administrat de FDSC, FP, CRCR şi Fundaţia PACT. 

De asemenea, declar că am luat cunoștință de următoarele aspecte:  

Datele care pot fi prelucrate:   

I. Date cu caracter personal simple: nume, prenume, studii, data și locul nașterii, cetățenia, starea civilă, 
sexul, vârsta, adresa de domiciliu, număr de telefon, adresa e-mail, numele și prenumele membrilor de 
familie ; 

II. Date cu caracter personal sensibile: CNP, serie și număr act de identitate, date care dezvăluie 
originea rasială sau etnică, confesiunea religioasa, imaginea, vocea, date privind sănătatea, viaţa 
sexuala sau orientarea sexuală.  

Scopul prelucrării: derularea şi promovarea proiectului finanţat menționat anterior, monitorizarea 
îndeplinirii obiectivelor acestuia, implementarea, gestionarea şi monitorizarea contractului de finanţare 
nerambursabilă, raportarea rezultatelor și transmiterea documentelor justificative pentru realizarea 
obiectului contractului de finanțare nerambursabilă, realizarea de studii cantitative şi calitative în 
vederea evaluării efectelor şi impactului proiectului. 

Temeiul prelucrării: Pentru datele cu caracter personal simple (I) temeiul prelucrarii este reprezentat 
de interesul legitim al operatorilor de date - de a verifica îndeplinirea obiectivelor scopului pentru care 
se prelucreaza datele cu caracter personal – art. 6 alin. (1), lit. f din Regulamentul nr. 679 din 27 aprlie 
2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date. Pentru datele cu caracter personal sensibile (II) temeiul pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal îl reprezintă consimţământul exprimat prin prezenta declaraţie 
– art. 6 alin (1) lit. a din Regulamentul menţionat anterior. 

Transferul datelor cu caracter personal: Prezentele date cu caracter personal între operatori de 
date şi terţi pot fi transmise în cadrul Spațiului Economic European, în special pe teritoriul României, 
Belgia, Norvegia. În plus, aceste date cu caracter personal pot fi transferate către următoarele 
categorii de persoane: finanțator (Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE şi Norvegiene), 
evaluatori și/sau auditori cu ocazia controalelor desfășurate de aceștia la cererea finanţatorului, 
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partenerul extern din cadrul consorţiului ACF România - Frivillighet Norge (Norvegia), autorități fiscale 
și alte autorități publice în cazul unui potențial control  

din partea acestora. Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe întreg programul „Active 
Citizens Fund Romania”, poate fi consultată la adresa: https://activecitizensfund.ro/politica-gdpr/.  

Perioada prelucrării datelor cu caracter personal: 10 ani de la data aprobării raportului final de către 

Operatorul de Fond al Active Citizens Fund România. 

Drepturile cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal: 

Dreptul de retragere a consimțământului: am dreptul de a retrage consimțământul exprimat prin 
prezenta declarație cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sensibile, în orice moment, cu 
precizarea că retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării de date efectuate înainte 
de retragerea consimțământului; 

Dreptul de acces: am dreptul de a solicita operatorilor de date informații cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal de către aceştia. 

Dreptul de rectificare: am dreptul de a solicita operatorilor de date rectificarea datelor cu caracter 
personal incorecte. 

Dreptul de ștergere: am dreptul de a solicita operatorilor de date ștergerea datelor cu caracter personal 
în anumite situații, cum ar fi: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru realizarea 
scopului de procesare pentru care au fost colectate, a fost retras consimțământul pentru prelucrarea 
acestora de către operatori, etc. 

Dreptul de restricționare a prelucrării: am dreptul de a solicita operatorilor de date restricționarea 
prelucrării în anumite situații, cum ar fi cazul în care contest acuratețea datelor cu caracter personal 
prelucrate sau prelucrarea datelor cu caracter personal nu este realizată în conformitate cu legea. 

Dreptul de opoziție: am dreptul de a mă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca 
datele cu caracter personal să constituie obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista 
dispoziții legale contrare. 

Dreptul de portabilitate: am dreptul să solicit operatorilor de date transmiterea datelor cu caracter 

personal prelucrate către mine sau către o altă entitate ce urmează să îmi prelucreze datele cu caracter 

personal. 

Folosirea imaginii: Acord FDSC, FP, CRCR, Fundaţiei PACT, dreptul de a reproduce, prezenta, utiliza 

și răspândi, nelimitat în timp și teritoriu, în orice format media, imaginea şi vocea înregistrată fotografic 

și/sau video şi/sau audio. Înțeleg și sunt de acord că nu voi primi nicio compensație materială sau de 

altă natură pentru aceste fotografii/filmări sau înregistrări. 

Operatorii de date cu caracter personal pot fi contactaţi în legătură cu cele de mai sus: FDSC - prin e-

mail la adresa bianca.oprea@fdsc.ro, precum şi la numărul de telefon: 021-310.01.81, FP – prin e-mail 

la adresa office@repf.ro, precum şi la numărul de telefon: 0266-310.678, CRCR - prin e-mail la adresa 

apel8.rural@romacenter.ro precum şi la numărul de telefon: 0264-420.474, Fundaţia Pact - prin e-mail 

la adresa office@fundatiapact.ro, precum şi la numărul de telefon: 031-690.09.61. De asemenea, 

pentru orice plângeri şi sesizări, vă puteţi adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal.  

 

Data: Semnătura: 

https://activecitizensfund.ro/
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Anexa 9 - Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – persoane fizice 

majore 

Operatorii de date cu caracter personal sunt: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţi Civile (FDSC), 
cu sediul în Bulevardul Nerva Traian, nr. 21, Sector 3, București, tel. 021-31.00.18, e-mail: 
bianca.oprea@fdsc.ro, Fundaţia pentru Parteneriat (FP), cu sediul în Str. Arsenalului, nr. 13, 
Miercurea Ciuc, tel. 0266-310.678, e-mail office@repf.ro, Centrul de Resurse pentru Comunităţile 
de Romi (CRCR), cu sediul în Str. Tebei, nr. 21, Cluj Napoca, tel. 0264-420.474, e-mail 
apel8.rural@romacenter.ro, Fundaţia PACT, cu sediul în B-dul Corneliu Coposu, nr. 4, Bl.105A, Sc. 3, 
et.7, ap.88, tel. 031-69.00.961, e-mail: office@fundatiapact.ro. Toate aceste entităţi vor fi denumite în 
continuare ca: «noi», «operatorii/operatorul de date», «operatorii / operatorul de fond», 
«operatorii/operatorul».  

 

Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

- persoane fizice majore – 

 

Subsemnatul/a ___________________________, având numărul de telefon ___________________ 
şi adresa de e-mail ____________________________ declar prin prezenta că sunt de acord în mod 
expres şi neechivoc cu procesarea datelor mele cu caracter personal  de către operatorii de date, în 
scopul derulării proiectului EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație, derulat de Asociația GO-
AHEAD, în parteneriat cu Inspectoratul Județean Neamț și Asociația Școlară Suceveană pentru 
Educație și Dezvoltare, dindin cadrul programului „Active Citizens Fund România”, finanţat din 
Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021 şi administrat de FDSC, FP, CRCR şi Fundaţia PACT. 

De asemenea, declar că am luat cunoștință de următoarele aspecte:  

Datele care pot fi prelucrate:   

I. Date cu caracter personal simple: nume, prenume, studii, loc de muncă, poziție, data și locul nașterii, 
cetățenia, starea civilă, sexul, vârsta, adresa de domiciliu, număr de telefon, adresa e-mail, date privind 
educația și studiile, profesia, contul bancar, experiența profesională, numele și prenumele membrilor 
de familie ; 

II. Date cu caracter personal sensibile: CNP, serie și număr act de identitate, date care dezvăluie 
originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice, 
apartenenţa la sindicate, imaginea, vocea, date privind sănătatea, viaţa sexuala sau orientarea sexuală.  

Scopul prelucrării: derularea şi promovarea proiectului finanţat menționat anterior, monitorizarea 
îndeplinirii obiectivelor acestuia, implementarea, gestionarea şi monitorizarea contractului de finanţare 
nerambursabilă, raportarea rezultatelor și transmiterea documentelor justificative pentru realizarea 
obiectului contractului de finanțare nerambursabilă, realizarea de studii cantitative şi calitative în 
vederea evaluării efectelor şi impactului proiectului. 

Temeiul prelucrării: Pentru datele cu caracter personal simple (I) temeiul prelucrarii este reprezentat 
de interesul legitim al operatorilor de date - de a verifica îndeplinirea obiectivelor scopului pentru care 
se prelucreaza datele cu caracter personal – art. 6 alin. (1), lit. f din Regulamentul nr. 679 din 27 aprlie 
2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date. Pentru datele cu caracter personal sensibile (II) temeiul pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal îl reprezintă consimţământul exprimat prin prezenta declaraţie 
– art. 6 alin (1) lit. a din Regulamentul menţionat anterior. 

Transferul datelor cu caracter personal: Prezentele date cu caracter personal între operatori de date 
şi terţi pot fi transmise în cadrul Spațiului Economic European, în special pe teritoriul României, Belgia, 
Norvegia. În plus, aceste date cu caracter personal pot fi transferate către următoarele categorii de 
persoane: finanțator (Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE şi Norvegiene), evaluatori 
și/sau auditori cu ocazia controalelor desfășurate de aceștia la cererea finanţatorului, partenerul extern 
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din cadrul consorţiului ACF România - Frivillighet Norge (Norvegia), autorități fiscale și alte autorități 
publice în cazul unui potențial control  

din partea acestora. Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe întreg programul „Active 
Citizens Fund Romania”, poate fi consultată la adresa: https://activecitizensfund.ro/politica-gdpr/ 

Perioada prelucrării datelor cu caracter personal: 10 ani de la data aprobării raportului final de către 

Operatorul de Fond al Active Citizens Fund România. 

Drepturile cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal: 

Dreptul de retragere a consimțământului: am dreptul de a retrage consimțământul exprimat prin 
prezenta declarație cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sensibile, în orice moment, cu 
precizarea că retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării de date efectuate înainte 
de retragerea consimțământului; 

Dreptul de acces: am dreptul de a solicita operatorilor de date informații cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal de către aceştia. 

Dreptul de rectificare: am dreptul de a solicita operatorilor de date rectificarea datelor cu caracter 
personal incorecte. 

Dreptul de ștergere: am dreptul de a solicita operatorilor de date ștergerea datelor cu caracter personal 
în anumite situații, cum ar fi: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru realizarea 
scopului de procesare pentru care au fost colectate, a fost retras consimțământul pentru prelucrarea 
acestora de către operatori, etc. 

Dreptul de restricționare a prelucrării: am dreptul de a solicita operatorilor de date restricționarea 
prelucrării în anumite situații, cum ar fi cazul în care contest acuratețea datelor cu caracter personal 
prelucrate sau prelucrarea datelor cu caracter personal nu este realizată în conformitate cu legea. 

Dreptul de opoziție: am dreptul de a mă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime 
legate de situația mea particulară, ca datele cu caracter personal să constituie obiectul unei prelucrări, 
cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare. 

Dreptul de portabilitate: am dreptul să solicit operatorilor de date transmiterea datelor cu caracter 

personal prelucrate către mine sau către o altă entitate ce urmează să îmi prelucreze datele cu caracter 

personal. 

Folosirea imaginii: Acord FDSC, FP, CRCR, Fundaţiei PACT, dreptul de a reproduce, prezenta, utiliza 

și răspândi, nelimitat în timp și teritoriu, în orice format media, imaginea şi vocea mea înregistrată 

fotografic și/sau video şi/sau audio. Înțeleg și sunt de acord că nu voi primi nicio compensație materială 

sau de altă natură pentru aceste fotografii/filmări sau înregistrări. 

Operatorii de date cu caracter personal pot fi contactaţi în legătură cu cele de mai sus: FDSC - prin e-

mail la adresa bianca.oprea@fdsc.ro, precum şi la numărul de telefon: 021-310.01.81, FP – prin e-mail 

la adresa office@repf.ro, precum şi la numărul de telefon: 0266-310.678, CRCR - prin e-mail la adresa 

apel8.rural@romacenter.ro precum şi la numărul de telefon: 0264-420.474, Fundaţia Pact - prin e-mail 

la adresa office@fundatiapact.ro, precum şi la numărul de telefon: 031-690.09.61. De asemenea, 

pentru orice plângeri şi sesizări, vă puteţi adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal.  

 

Data: Semnătura: 
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FORMULARE DE LUCRU 
Anexa 10.a - Machetă anunț selecție grup țintă – categoria eleve 

 

ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ ELEVE 

 

 Inspectoratul Școlar Județean Neamț/ Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și 

Dezvoltare vă invită să participați la procesul de selecție a candidaților la activitățile organizate în cadrul 

proiectului EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație, implementat de către Asociația GO-AHEAD 

în parteneriat cu Asociația GO-AHEAD, în calitate de Promotor al finanțării, împreună cu 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și 

Dezvoltare, în calitate de Parteneri, în regiunea de dezvoltare Nord - Est a României. 

 Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității nivelului de conștientizare și 

aplicare a drepturilor omului, în special a celor legate de problematica de gen și accesul/ dreptul la 

educație prin măsuri specifice de dezvoltare personală, consiliere, terapie de care beneficiază cel puțin 

480 de eleve și 210 cadre didactice din 14 unități de învățământ din județele Neamț și Suceava, precum 

și acțiuni extinse de conștientizare, monitorizare, advocacy de care beneficiază peste 2000 de persoane 

- elevi, părinți, profesori, actori din comunitățile vizate. 

Criterii obligatorii/eliminatorii:   
1. Elevele fac parte din elevii uneia din cele 14 unități de învățământ desemnate în cadrul 

proiectului/ Aplicației de finanțare – criteriu dovedit printr-o Adeverință emisă de unitatea de 

învățământ (Anexa 2.a) 

2. Elevele sunt în situații de vulnerabilitate, conform definiției din prezenta metodologie – criteriu 

dovedit, în funcție de situație, prin: 

a. Adeverință emisă de unitate de învățământ cu precizări legate de situația de 

vulnerabilitate în care se află candidata  (Anexa 3); 

b. Declarație pe proprie răspundere părinte cu privire la situația de vulnerabilitate în care 

se află candidata (Anexa 4). 

3. Elevele sunt înscrise în clasele a IX-a și a X-a în anul școlar 2021-2022/2022-2023 – criteriu 

dovedit printr-o adeverință emisă de unitatea de învățământ (Anexa 2.a). 

4. Vârsta elevelor este între 15 și 19 ani – criteriu dovedit prin completarea cererii de înscriere în 

grupul țintă – categoria eleve (Anexa 1.a). 

5. Disponibilitatea elevelor de a participa la activitățile proiectului – criteriu dovedit prin Declarația 

de disponibilitate și angajament (Anexa 5.a). 

6. Elevele nu beneficiază de aceleași măsuri finanțate prin alte apeluri de proiecte sau din alte 

surse de finanțare, nu sunt implicate în proiecte de tip ROSE, pe perioada derulării proiectului – 

criteriu dovedit prin Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dubleu finanțări (Anexa 6.a). 
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7. Elevele minore au acordul părinților de a participa la activitățile proiectului – criteriu dovedit prin 

Adeverință acord părinți  (Anexa 7). 

8. Elevele minore prezintă acordul GDPR cu privire la prelucrarea datelor personale în cadrul 

proiectului – criteriu dovedit prin Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – 

reprezentant legal persoane fizice minore (Anexa 8). 

9. Elevele majore prezintă acordul GDPR cu privire la prelucrarea datelor personale în cadrul 

proiectului – criteriu dovedit prin Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – 

persoane fizice majore (Anexa 9). 

Definiție situații de vulnerabilitate 

Elevele înscrise se află în una sau mai multe categorii de situații de vulnerabilitate. Prin situație de 

vulnerabilitate se întelege acele eleve care îndeplinesc una sau mai multe dintre următoarele condiții: 

• Trăiesc în zone defavorizate – document justificativ cererea de înscriere în grupul țintă – 

categoria eleve (Anexa 1.a); 

• Trăiesc în zone izolate geografic, în zonel rurale – document justificativ cererea de înscriere în 

grupul țintă – categoria eleve (Anexa 1.a); 

• Prezintă risc ridicat de abandon școlar/ absenteism – document justificativ Adeverință emisă 

de unitatea de învățământ cu mediile școlare (în cazul în care mediile sunt sub nota 7 este 

selectat în grupul țintă) sau Adeverință emisă de unitatea de învățământ cu rezultatul obținut 

de elevă la evaluarea națională (dacă rezultatul este sub 5, se selectează în grupul țintă); 

• Provin din familii cu statut socio-economic scăzut (sărăcie) (venitul membru pe cap de familie 

<50% din salariul minim net pe economie)– document justificativ Declarație proprie răspundere 

părinte/ Adeverință de venit/ Adeverință primărie; 

• Provin din familii care iau ajutor social – document justificativ Declarație proprie răspundere 

părinte/ Adeverință primărie; 

• Aparțin minorității rome sau unor grupuri marginalizate sau subreprezentate – document 

justificativ Declarație pe proprie răspundere părinte; 

• Au dizabilități sau cerințe educaționale sociale – document justificativ Declarație pe proprie 

răspundere părinte/ Scrisoare, referat sau certificat medical de la medicul specialist; 

• Se află temporar sau permanent într-o stare de sănătate afectată și sunt școlarizați la domiciliu 

sau în spital - document justificativ Declarație pe proprie răspundere părinte/ Scrisoare, referat 

sau certificat medical de la medicul specialist; 

• Sunt instituționalizați – document justificativ Declarație proprie răspundere/ Adeverință 

DGASPC; 

• Provin din familii monoparentale – document justificativ Adeverință emisă de unitatea de 

învățământ/ Declarație proprie răspundere părinte; 
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• Au unul sau ambii părinți plecați de acasă (de ex. la muncă în străinătate/ în altă localitate) – 

document justificativ Adeverință emisă de unitatea de învățământ/ Declarație proprie 

răspundere părinte/tutore; 

• Sunt remigrați – document justificativ Adeverință emisă de unitatea de învățământ/ Declarație 

proprie răspundere părinte; 

• Provin din familii cu nivel scăzut de educație a părinților (au absolvit 4-8 clase)– document 

justificativ Declarație proprie răspundere părinte; 

• Sunt în alte situații demonstrabile de risc educațional (de ex. mame minore) – document 

justificativ Declarație proprie răspundere părinte. 

Criterii de departajare 

În cazul în care vor exista mai mulți candidați comparativ cu locurile disponibile în categoria aferentă 

a grupului țintă din cadrul proiectului, care au depus dosare de candidatură complete, se vor aplica 

următoarele criterii de departajare: 
3. Data și ora înscrierii; 

4. Persoana înscrisă se află în una din situațiile de vulnerabilitate definite în prezentul document, 

la situații de vulnerabilitate. 

Atenție! 

În cazul în care un dosar este incomplet, data de înscriere în grupul țintă va fi cea la care 

dosarul de înscriere este complet. 

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE 

Pentru a participa la procedura de selecție a grupului țintă a acestui proiect, candidații din categoria 

eleve, vor întocmi și depune la locațiile menționate în prezenta Metodologie, un dosar cu următorul 

conținut: 

a. Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului – Anexa 1.a – 1 exemplar original; 

b. Adeverință eliberată de unitatea școlară, privind școlarizarea în unitatea de învățământ – 

Anexa 2.a la prezenta Metodologie – 1 exemplar original; 

c. Adeverință eliberată de unitatea școlară, privind încadrarea în situațiile de vulnerabilitate 

definite în prezenta Merodologie – Anexa 3 - 1 exemplar original;  

d. Declarație pe proprie răspundere părinte cu privire la situația de vulnerabilitate în care se 

încadrează candidata, definită conform prezentei Metodologii – Anexa 4 - 1 exemplar original; 

e. Declarația de disponibilitate și angajament – Anexa 5.a - 1 exemplar original; 

f. Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări – Anexa 6.a - 1 exemplar 

original; 

g. Acordul părinților pentru participarea candidatei la activitățile proiectului – Anexa 7 - 1 

exemplar original; 

h. Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – reprezentant legal persoane 

fizice minore – Anexa 8 - 1 exemplar original; 

i. Consimtământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – persoane fizice majore – 

Anexa 9 - 1 exemplar original. 
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LOCAȚIA DE DEPUNERE A DOSARELOR: la secretariatul unității școlare 

PERSOANĂ DE CONTACT:  

TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR: 27.09.2021 

TERMEN SELECȚIE GRUP ȚINTĂ: 30.09.2021 

TERMEN DEPUNERE CONTESȚAȚII ȘI SOLUȚIONARE: 28.09.2021-29.09.2021 

PERIOADĂ ESTIMATIVĂ DE DERULARE A ACTIVITĂȚILOR DE DEZVOLTARE PERSONALĂ DE 

GRUP: octombrie 2021 – mai 2022 

MODALITATEA DE DERULARE A ACTIVITĂȚILOR DE DEZVOLTARE PERSONALĂ DE GRUP:  

☐ ONLINE    ☒ FAȚĂ ÎN FAȚĂ 
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Anexa 10.b - Machetă anunț selecție grup țintă – categoria cadre didactice 

 

ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ 

CADRE DIDACTICE 

 

 Inspectoratul Școlar Județean Neamț/ Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și 

Dezvoltare vă invită să participați la procesul de selecție a candidaților la activitățile organizate în cadrul 

proiectului EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație, implementat de către Asociația GO-AHEAD 

în parteneriat cu Asociația GO-AHEAD, în calitate de Promotor al finanțării, împreună cu 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și 

Dezvoltare, în calitate de Parteneri, în regiunea de dezvoltare Nord - Est a României.  

 Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității nivelului de conștientizare și 

aplicare a drepturilor omului, în special a celor legate de problematica de gen și accesul/ dreptul la 

educație prin măsuri specifice de dezvoltare personală, consiliere, terapie de care beneficiază cel puțin 

480 de eleve și 210 cadre didactice din 14 unități de învățământ din județele Neamț și Suceava, precum 

și acțiuni extinse de conștientizare, monitorizare, advocacy de care beneficiază peste 2000 de persoane 

- elevi, părinți, profesori, actori din comunitățile vizate. 

 

Criterii obligatorii/eliminatorii:   

1. Cadrul didactic face parte din personalul didactic al  uneia din cele 14 unități de învățământ 

desemnate în cadrul proiectului/ Aplicației de finanțare – criteriu dovedit printr-o Adeverință emisă 

de unitatea de învățământ (Anexa 2.b). 

2. Cadrul didactic este diriginte pentru clasele a IX-a și a X-a din cele 14 unități de învățământ 

desemnate în cadrul proiectului/ Aplicației de finanțare – criteriu dovedit printr-o Adeverință emisă 

de unitatea de învățământ (Anexa 2.b). 

3. Cadrul didactic este consilier școlar în cadrul celor 14 unități de învățământ desemnate în cadrul 

proiectului/ Aplicației de finanțare – criteriu dovedit printr-o Adeverință emisă de unitatea de 

învățământ (Anexa 2.b). 

4. Disponibilitatea cadrul didactic de a participa la activitățile proiectului – criteriu dovedit prin 

Declarația de disponibilitate și angajament (Anexa 5.b). 

5. Cadrul didactic prezinta acordul GDPR cu privire la prelucrarea datelor personale în cadrul 

proiectului – criteriu dovedit prin Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – 

persoane fizice majore (Anexa 9). 
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Criterii de departajare 

În cazul în care vor exista mai mulți candidați comparativ cu locurile disponibile în categoria aferentă 

a grupului țintă din cadrul proiectului, care au depus dosare de candidatură complete, se vor aplica 

următoarele criterii de departajare: 

• Data și ora înscrierii; 

• Cadrul didactic este diriginte pentru clasele a IX-a și a X-a din cele 14 unități de învățământ; 

• Cadrul dididactic este consilier școlar în una din cele 14 unități de învățământ. 

 

Atenție! 

În cazul în care un dosar este incomplet, data de înscriere în grupul țintă va fi cea la care dosarul 

de înscriere este complet. 
 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE 

Pentru a participa la procedura de selecție a grupului țintă a acestui proiect, candidații vor întocmi și 

depune un dosar cu următorul conținut: 

• Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului – Anexa 1.b - 1 exemplar original; 

• Adeverință eliberată de unitatea școlară, privind încadrarea pe post – Anexa 2.b la prezenta 

Metodologie – 1 exemplar original; 

• Declarația de disponibilitate și angajament – Anexa 5.b - 1 exemplar original; 

• Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – persoane fizice majore - 

Anexa 9 - 1 exemplar original; 

 

LOCAȚIA DE DEPUNERE A DOSARELOR: la secretariatul unităților școlare  

PERSOANĂ DE CONTACT:  

TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR: 27.09.2021 

TERMEN SELECȚIE GRUP ȚINTĂ: 30.09.2021 

TERMEN DEPUNERE CONTESTAȚII ȘI SOLUȚIONARE: 28.09.2021-29.09.2021 

PERIOADĂ ESTIMATIVĂ DE DERULARE A ACTIVITĂȚILOR DE DEZVOLTARE PERSONALĂ DE 

GRUP: octombrie 2021 – mai 2022 

MODALITATEA DE DERULARE A ACTIVITĂȚILOR DE DEZVOLTARE PERSONALĂ DE GRUP:  

☐ ONLINE    ☒ FAȚĂ ÎN FAȚĂ 
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Anexa 11 - Machetă calendar de selecție 

 

CALENDAR SELECȚIE GRUP ȚINTĂ 

 

Nr. ETAPA PERIOADA 

DERULĂRII 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE 

1. Diseminarea metodologiei de selecție pentru 

începerea selecției 

20.09.2021 – 

22.09.2021 (SV) 

22.09.2021 – 

24.09.2021 (NT) 

Online și la Sediul 

P1/ P2/ celor 14 

unități de învățământ 

2. Depunerea dosarelor de candidatură 27.09.2021 – 

08.10.2021 

Sediul celor 14 

unități de învățământ 

3. Verificarea și validarea dosarelor de 

candidatură 

27.09.2021 – 

08.10.2021 

Sediul celor 14 

unități de învățământ 

4.  Selecția grupului țintă și informarea 

beneficiarilor cu privire la rezultatele 

selecției 

11.10.2021 Sediul celor 14 

unități de învățământ 

5. Publicarea rezultatelor selecției, înainte de 

contestații 

11.10.2021 Sediul celor 14 

unități de învățământ 

6.  Depunerea contestațiilor 11.10.2021-

12.10.2021 

Sediul celor 14 

unități de învățământ 

7. Analiza contestațiilor 13.10.2021-

14.10.2021 

Sediul celor 14 

unități de învățământ 

8. Informare cu privire la rezultatele evaluării 

contestațiilor și publicarea listelor finale 

15.10.2021 Online și la sediul 

celor 14 unități de 

învățământ 
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Anexa 12.a - Machetă proces-verbal de depunere a dosarului de candidatură – categoria eleve 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, ziua ..... luna ..... anul ...........  

 

la unitatea școlară ___________________________________________________ 

ca urmare a depunerii dosarului de participare la activităţile proiectului:  EDURIGHTS4GIRLS – Acces 

egal la educație, contract RO2020/ACF_A5_MM_03, Proiect finanțat de Islanda, Liechtenstein și 

Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume Clasa Număr înregistrare 

depunere dosar 

Semnătură 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

n     

....     

 
Responsabil proiect (nume și prenume): 

Prof.  

Semnătura 

 

Director (nume și prenume):  

Prof.  

Semnătura 
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Anexa 12.b - Machetă proces-verbal de depunere a dosarului de candidatură – categoria cadre 

didactice 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, ziua ..... luna ..... anul ...........  

 

la unitatea școlară ___________________________________________________ 

ca urmare a depunerii dosarului de participare la activităţile proiectului:  EDURIGHTS4GIRLS – Acces 

egal la educație, contract RO2020/ACF_A5_MM_03, Proiect finanțat de Islanda, Liechtenstein și 

Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 

Nr. 

Crt. 

Nume și prenume Funcția/ clasa Număr 

înregistrare 

depunere dosar 

Semnătură 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

n     

....     

 
Responsabil proiect (nume și prenume): 

Prof.  

Semnătura 

 

Director (nume și prenume):  

Prof.  

Semnătura  
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Anexa 13.a - Machetă proces-verbal comisei de selecție grup țintă - eleve 

 

PROCESUL VERBAL AL COMISIEI DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ – CATEGORIA ELEVE 

JUDEȚUL …………………… 
  
 
 
Încheiat astăzi ......................, cu ocazia verificării și evaluării dosarelor de candidatură ale 

elevelor din cadrul ..........................................(unitatea de învățământ) care intenționează să fie 

selectate în grupul țintă al proiectului EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație, contract 

RO2020/ACF_A5_MM_03.  

Comisia de selecție, numită în baza Deciziei nr. ................, este compusă din: 

1. 

2. 

3. 

A procedat astăzi, ......................, la verificarea și evaluarea dosarelor depuse de candidațe 

pentru selecţia grupului țintă conform anunţului din data de .................... 

Menţionăm că până la închierea perioadei de înscriere (.....................) s-a înregistrat un număr 

de ....... cereri de retragere din grupul ţintă al proiectului. 

Alocarea locurilor s-a realizat pe baza opţiunilor manifestate de către eleve, ţinând seama de 

următoarele criterii de selecție: 

1.Elevele fac parte din elevii uneia din cele 7 unități de învățământ desemnate în cadrul 

proiectului/ Aplicației de finanțare; 

2.Elevele sunt în situații de vulnerabilitate; 

3.Elevele sunt înscrise în clasele a IX-a și a X-a în anul școlar 2020-2021/ 2021-2022; 

4.Vârsta elevelor este între 15 și 19 ani; 

5. Disponibilitatea elevelor de a participa la activitățile proiectului; 

6.Elevele nu beneficiază de aceleași măsuri finanțate prin alte apeluri de proiecte sau din 

alte surse de finanțare, nu sunt implicate în proiecte de tip ROSE, pe perioada derulării proiectului; 

7.Elevele minore au acordul părinților de a participa la activitățile proiectului; 

8.Elevele minore prezintă acordul GDPR cu privire la prelucrarea datelor personale în 

cadrul proiectului; 

9.Elevele majore prezintă acordul GDPR cu privire la prelucrarea datelor personale în 

cadrul proiectului; 

și a criteriilor de departajare: 

1.Data și ora înscrierii; 

https://activecitizensfund.ro/


 
 

              Proiect derulat de:                                               

                   

 
 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă 

             https://activecitizensfund.ro/                                                             www.eeagrants.org  

 

2.Persoana înscrisă se află în una din situațiile de vulnerabilitate definite în prezenta 

Metodologie. 

Președintele comisiei de selecție a grupului țintă informează că au fost depuse spre verificare 

......... dosare ale candidatelor în vederea ocupării locurilor anunţate disponibile în cadrul proiectului 

EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație, contract RO2020/ACF_A5_MM_03. 

Situația verificării dosarelor depuse și a rezultatelor preliminare este prezentată în tabelul de 

mai jos: 

Nr crt Numele și prenumele elevei Admis/Respins 

   

   

   

   

 

Întocmit, .................................... 

 

Comisia de selecție:  

1.Coordonator activități P1/P2 .............................. 

2.Expert informare și comunicare P1/P2 .............................. 

3.Reprezentant unitate de învățământ colaboratoare proiect (responsabil proiect) .............................. 

4. Director unitate de învățământ colaboratoare .............................. 
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Anexa 13.b - Machetă proces-verbal comisei de selecție grup țintă – cadre didcatice 

PROCESUL VERBAL AL COMISIEI DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ – CATEGORIA CADRE 

DIDACTICE 

JUDEȚUL …………………… 

 

 
Încheiat astăzi ......................, cu ocazia verificării și evaluării dosarelor de candidatură ale 

elevelor din cadrul ..........................................(unitatea de învățământ) care intenționează să fie 

selectate în grupul țintă al proiectului EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație, contract 

RO2020/ACF_A5_MM_03.  

Comisia de selecție, numită în baza Deciziei nr. ................, este compusă din: 

1. 

2. 

3. 

A procedat astăzi, ......................, la verificarea și evaluarea dosarelor depuse de candidate 

pentru selecţia grupului țintă conform anunţului din data de .................... 

Menţionăm că până la închierea perioadei de înscriere (.....................) s-a înregistrat un număr 

de ....... cereri de retragere din grupul ţintă al proiectului. 

Alocarea locurilor s-a realizat pe baza opţiunilor manifestate de către eleve, ţinând seama de 

următoarele criterii de selecție: 

1.Cadrul didactic face din personalul didactic al uneia din cele 7 unități de învățământ 

desemnate în cadrul proiectului/ aplicației de finanțare; 

2.Cadrul didactic este diriginte pentru clasele a IX-a și a X-a din cele 7 unități de 

învățământ desemnate în cadrul proiectului/aplicației de finanțare; 

3.Cadrul didactic este consilier școlar în una dintre cele 7 unități de învățământ desemnate 

în cadrul proiectului/aplicației de finanțare; 

4.Disponibilitatea cadrului didcatic de a participa la activitățile proiectului; 

8.Cadrul didactic prezintă acordul GDPR cu privire la prelucrarea datelor personale în 

cadrul proiectului 

și a criteriilor de departajare: 

1.Data și ora înscrierii; 

2.Cadrul didactic este diriginte pentru clasele a IX-a și a X-a din cele 7 unități de 

învățământ; 

3. Cadrul didactic este consilier școlar la una dintre cele 7 unități de învățământ. 
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Președintele comisiei de selecție a grupului țintă informează că au fost depuse spre verificare 

......... dosare ale candidatelor în vederea ocupării locurilor anunţate disponibile în cadrul proiectului 

EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație, contract RO2020/ACF_A5_MM_03. 

Situația verificării dosarelor depuse și a rezultatelor preliminare este prezentată în tabelul de 

mai jos: 

Nr crt Numele și prenumele cadrului didactic Admis/Respins 

   

   

   

   

 

Întocmit, .................................... 

 

Comisia de selecție:  

1.Coordonator activități P1/P2 .............................. 

2.Expert informare și comunicare P1/P2 .............................. 

3.Reprezentant unitate de învățământ colaboratoare proiect (responsabil proiect) .............................. 

4. Director unitate de învățământ colaboratoare .............................. 
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Anexa 14 - Machetă proces verbal activități de informare 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi ziua ..... luna ..... anul ...........  

 

la unitatea școlară ___________________________________________________ 

ca urmare a derulării activității de informare din cadrul proiectului:  EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal 

la educație, contract RO2020/ACF_A5_MM_03, proiect finanțat de Islanda, Liechtenstein și 

Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 

Ordinea de zi: 

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

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

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

La sesiune au participat: 

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

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

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

Discuții:  

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

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

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

 

Întocmit de: .................................................................................... 

 

Membrii comisiei: 

prof. 

prof.  

prof.  

                                                                                                              Director, 

                                                                                                              prof. 

Nr crt Numele și prenumele Semnătura 
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Anexa 15.a Centralizator grup țintă selectat – categoria eleve 

 

Centralizator grup țintă selectat 

categoria eleve 

pentru activitățile de dezvoltare personală și terapie de grup desfășurate în cadrul proiectului  EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație, contract 

RO2020/ACF_A5_MM_03, proiect finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 

NR. 

CRT. 
NUME ȘI PRENUME 

 

UNITATATEA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

CLASA  

 

JUDEȚ 

 

TELEFON E-MAIL 
COD 

CANDIDAT 

1        

…        

n        

 

Comisia de selecție:  

1.Coordonator activități P1/P2 .............................. 

2.Expert informare și comunicare P1/P2 .............................. 

3.Reprezentant unitate de învățământ colaboratoare proiect .............................. 

4. Director unitate de învățământ colaboratoare .............................. 

http://www.activecitizensfound.ro/
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Anexa 15.b  Centralizator grup țintă selectat – categoria cadre didactice 

 

 

Centralizator grup țintă selectat 

categoria cadre didactice 

 

 

pentru activitățile de dezvoltare personală și terapie de grup desfășurate în cadrul proiectului  

EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație, contract RO2020/ACF_A5_MM_03, proiect finanțat de 

Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 

 

NR. 

CRT. 

NUME ȘI 

PRENUME 

UNITATATEA 

DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

FUNCȚIE CLASA JUDEȚ TELEFON EMAIL 

COD 

CANDIDAT 

1         

2         

3         

…         

n         

 

Comisia de selecție:  

1.Coordonator activități P1/P2 .............................. 

2.Expert informare și comunicare P1/P2 .............................. 

3.Reprezentant unitate de învățământ colaboratoare proiect .............................. 

4. Director unitate de învățământ colaboratoare .............................. 

 

  

http://www.activecitizensfound.ro/


 
 

              Proiect derulat de:                                               
                   

 
 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă 
www.activecitizensfound.ro                                                             www.eeagrants.org 

 

Anexa 16.a Anunț grup țintă selectat, categoria eleve 

 

Antet unitate de învăţământ 

Nr......../data........... 
 

 

Anunț grup țintă selectat categoria eleve 

 

 

pentru activitățile de dezvoltare personală și terapie de grup desfășurate în cadrul proiectului  

EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație, contract RO2020/ACF_A5_MM_03, proiect finanțat de 

Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, au fost selectate următoarele 

persoane: 

NR. 

CRT. 
COD CANDIDAT CLASA  

1   

2   

3   

…   

n   

 

Mai multe detalii despre desfășurarea activităților pot fi obținute de la secretariatul unității de 

învățământ, persoană de contact .........., telefon ................... 

 

Director,          Secretar,  
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Anexa 16.b Anunț grup țintă selectat, categoria cadre didactice 

 

Antet unitate de învăţământ 

Nr......../data........... 
 

Anunț grup țintă selectat categoria cadre didactice 

 

 

pentru activitățile de dezvoltare personală și terapie de grup desfășurate în cadrul proiectului  

EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație, contract RO2020/ACF_A5_MM_03, proiect finanțat de 

Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, au fost selectate următoarele 

persoane: 

 

NR. 

CRT. 
COD CANDIDAT FUNCȚIE CLASA 

1    

2    

3    

…    

n    

 

 

Mai multe detalii despre desfășurarea activităților pot fi obținute de la secretariatul unității de 

învățământ, persoană de contact .........., telefon ................... 

 

Director,          Secretar,  
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Anexa 17  Formular de contestație 

 

FORMULAR DE CONTESTAȚIE 

 

 
 

Subsemnatul/a (nume și prenume) ______________________________________, născut/ă la data 

de ____________________, în calitate de elevă/ cadru didactic titular/suplinitor (selctați varinata) la 

(numele unității de învățământ)  ___________________________, clasa ______, aplicant/ă pentru 

înscrierea în grupul ținta din cadrul proiectului:  EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație, 

contract RO2020/ACF_A5_MM_03, Proiect finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin 

Granturile SEE 2014-2021, solicit reevaluarea dosarului de înscriere pentru includerea în grupul țintă 

și participarea la activitățile din cadrul proiectului. 

 

 

Nume  şi Prenume:  

________________________________________________ 

 
Semnătura:  

_______________  

Data: 

 ______________ 
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