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1. CADRUL GENERAL  
Prezenta Metodologie a fost elaborată în cadrul proiectului cu titlul “Listen, Educate, Act and 
Read in a NETWORK”  cod 16.5.2.056 ROBG – 153, şi este realizată pentru selectarea grupului 
ţintă (activitatea A3  Înscrierea grupului țintă) în cadrul proiectului.  
Proiectul este  cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională – FEDR prin Programul 
INTERREG V-A România-Bulgaria, Axa prioritară 5 “O regiune eficientă”, Obiectivul Specific 
5.1 – „Creşterea capacităţii de cooperare şi a eficienţei instituţiilor publice într-un context 
transfrontalier”, perioada de implementare  08.06.2017 – 07.12.2018.  
 
Parteneriatul pentru implementarea prezentului proiect este format din următoarele instituţii 
publice din România: Primăria comunei Lumina (lider beneficiar/solicitant),  Primăria oraşului 
Ovidiu (Partener 2), Primăria comunei Mihail Kogălniceanu (Partener 3), şi din Bulgaria: 
Primăria municipiului General Toshevo (Partener 4) şi Primăria Municipiului Kavarna (Partener 
5). 
 
Obiectivul general al proiectului vizează conectarea elevilor cu comunitățile lor, prin lărgirea 
capacitatii lor de a înţelege importanța construirii de aspirații și aptitudini vocationale, pentru 
a-şi asigura pregătirea pentru viaţa profesională. 
 
Obiectivele specifice vizează pe de o parte, dezvoltarea serviciilor de îndrumare și consiliere 
în carieră pentru elevii din clasele VIII, IX și X, prin identificarea preferințelor și abilităților 
elevilor față de opțiunile de angajare și, pe de alta parte, încurajarea liderilor comunității de 
a promova în calitate de mentori, necesitatea existenţei acestei consilieri drept un instrument 
pentru consolidarea legăturilor dintre şcoală şi piaţa muncii şi îmbunătăţirea tranziţiei.  
 

DESCRIEREA GRUPULUI ŢINTĂ 
 

În cadrul proiectului, 250  elevi din unităţile de învăţământ de nivel mediu si  liceal din Comuna 
Lumina, Oraşul Ovidiu, comuna Mihail Kogălniceanu din România şi din municipiile General 
Toshevo şi Kavarna din Bulgaria  vor beneficia de 3 tipuri de consiliere şi participarea la o serie 
de workshop-uri organizate la nivel local şi judetean, cu angajatori. 
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Cele trei tipuri de consiliere sunt: 
A. Consiliere psihologică. 
B. Consiliere vocaţională. 
C. Consiliere de grup (părinte+elev+profesor). 
Workshop-urile sunt după cum urmează: 
A. 8 workshop-uri organizate de fiecare partner de proiect la nivel local, cu angajatori locali 
(fiecare elev va participa la 4 workshop-uri diferite organizate în Atelierul Vocaţional local). 
B. 10 workshop-uri per proiect, organizate la nivel judeţean sau districtual, cu angajatori 
reprezentativi (fiecare elev va participa la 1 workshop). 
Toţi elevii selectaţi în grupul ţint LEARN vor participa la: 
A. Workshop-ul (1) organizat la nivel local de furnizorul contractat în cadrul proiectului pentru 
a realiza Strategia transfrontalieră privind rolul autorităţilor publice locale în asigurarea 
consilierii şi asistenţei elevilor în calitatea acestora de viitori cetăţeni ai comunităţii.  
B. Workshop-ul (1) organizat la nivel local de furnizorul contractat în cadrul proiectului pentru 
a realiza pagina web a proiectului, platforma de comunicare, conturile de social media şi cele 
două bloguri. 
C. 4 vizite de studiu (1 la Kavarna, 1 la General Toshevo – pentru elevii din România, şi 2 în 
judeţul Constanţa (Lumina/Ovidiu/Mihail Kogălniceanu) pentru elevii din Bulgaria/1 pentru 
elevii din Kavarna şi 1 pentru elevii din General Toshevo). 60 de elevi (30RO/30BG) vor fi 
selecţionaţi (prin aplicarea unei Metodologii de Selecţie distincte) din cei 250 de elevi din 
grupul ţintă, pentru a participa la aceste vizite de studiu (10 din comuna Lumina, 10 din oraşul 
Ovidiu, 10 din comuna Mihail Kogălniceanu, 10 din Kavarna şi 10 din General Toshevo).  
Participarea elevilor este obligatorie la toate cele menţionate mai sus, în conformitate cu 
detaliile precizate. 
 
Durata participării elevilor per activitate proiect: 
I. Program consiliere: 
A. Consiliere psihologică – 1 zi. 
B. Consiliere vocaţională – 1 zi. 
C. Consiliere de grup (părinte+elev+profesor) – 1 zi. 
II. Workshop-uri: 
A. 4 workshop-uri locale – 1 zi/workshop (total 4 zile). 
B. 1 workshop judeţean/districtual – 1 zi. 
C. 1 workshop susţinut în vederea realizării Strategiei LEARN – 1 zi. 
D. 1 workshop susţinut în vederea realizării paginii web LEARN – 1 zi. 
E. Vizite de studiu – durata fiecărei vizite de studiu este de 4 zile. 
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În calitate de promotori ai proiectului LEARN, fiecare elev va primi un set de elemente 
promoţionale pentru asigurarea identităţii vizuale a proiectului, format din: 
- 1 tricou; 
- 1 şapcă; 
- 1 geantă; 
- 1 mapă proiect;  
- 1 Caiet Vocaţional. 
 
Cei 250 de elevi vor fi selecţionaţi dupa cum urmează: 
- 50  elevi înmatriculaţi în clasa a VIII-a în anul școlar 2017/2018 în Şcoala Generală cu clasele 
I-VIII Lumina. 
- 50 elevi înmatriculaţi în clasele IX-X-a în anul școlar 2017/2018  în Liceul  Tehnologic “Ion 
Podaru” din Oraşul Ovidiu. 
-50 elevi inmatriculati în clasele IX-X-a în anul școlar 2017/2018  în Liceul Teoretic Mihail 
Kogălniceanu  din Comuna Mihail Kogălniceanu. 
- 50 elevi înmatriculaţi în clasele IX-X-a în anul școlar 2017/2018 în Liceul "Todor Rachinski" 
din Municipiul General Toshevo. 
-50 elevi înmatriculaţi în clasele IX-X-a în anul școlar 2017/2018 in Liceul „Stephan Karadzha” 
din Municipiul Kavarna. 
 
În vederea eliminării riscului de abandon până la momentul începerii programului de 
consiliere, listele candidaţilor admişi se vor suplimenta faţă de numărul prezentat mai sus cu 
un numar de 20 de elevi  cu statut de rezerve.  
 
2. CRITERII DE SELECŢIE  
2.1 Principiile selecţiei 
Selecţia elevilor va fi realizată respectând principiul egalităţii de oportunităţi şi non-
discriminării, şi principiul egalităţii de gen. 
 
2.2 Condiții de eligibilitate pentru întreg grupul ţintă  
La selecție pot participa elevii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate 
(aditional condiţiilor prezentate mai sus):  
- au reşedinţa în unitatea administrativ teritorială corespunzătoare partenerului de proiect 
(de ex. elevii selectaţi de către Primăria comunei Lumina işi au reşedinţa pe raza UAT Comuna 
Lumina);  
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- sunt cetățeni români sau al unui stat membru al Uniunii Europene; 
- înscrişi în învăţamântul public de zi; 
- nu au beneficiat de finanţare prin alte proiecte pentru servicii de consiliere 
vocațională/psihologică şi de grup. 
 
3. ETAPE DE REALIZARE A PROCESULUI DE SELECŢIE  
3. 1 Lansarea selecţiei  
Fiecare Primărie parteneră în proiect, prin reprezentanţii săi în echipa de proiect şi prin 
implicarea biroului/serviciului de asistenţă socială din cadrul acesteia, în cooperare cu 
directorii şcolilor/liceelor vizate, vor iniţia şi desfăşura procedura de selecţie prin intermediul 
unei campanii de informare, prin:  
- diseminarea de postere informaţionale în spaţiile în care se desfăşoară activităţile 
proiectului, în cadrul şcolilor/liceelor vizate, centre de tineret, cămine culturale, biblioteci;  
- distribuirea de flyere în cadrul şcolilor/liceelor vizate.  
În plus, toate informaţiile legate de selecţie, condiţiile şi activităţile în care grupul ţintă va fi 
implicat, vor fi postate atât pe site-urile Primăriilor partenere în proiect cât şi pe site-urile 
şcolilor/liceelor vizate, cât şi pe reţelele de socializare ale acestora (acolo unde există). 
Anexele predefinite de completat de către elevii candidaţi se vor regăsi pe site-ul fiecărei 
Primării partenere. 
 
 
3.2 Depunerea dosarelor de candidatură  
În urma desfăşurării campaniei de informare, elevii interesaţi vor putea să îşi depună 
candidatura prin intermediul unei Cereri completate (anexa nr. 1 ataşată prezentei 
Metodologii). 
Odată cu depunerea Cererii fiecare candidat trebuie sa depună printer alte documente, şi o 
Declarație de disponibilitate şi angajament al elevului de a respecta cerințele proiectului 
(anexa nr. 3 ataşată prezentei Metodologii). 
Înscrierile se vor realiza la sediul fiecărei Primării partenere în proiect (pentru grupul ţintă 
corespunzator UAT-ului în cauză), orarul de înscriere, perioada de înscriere şi datele de 
contact ale persoanelor responsabile cu realizarea înregistrării din cadrul fiecărei Primării, 
fiind disponibile atât pe materialele tipărite (postere şi flyere) cât şi în anunţurile comunicate 
pe sursele precizate mai sus.  
Dosarele se vor depune pe bază de semnătură – la sediul fiecărei Primării partenere, unde va 
primi un număr de înregistrare.  
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Înscrierea unui elev în cadrul proiectului se va considera completă după ce sunt colectate 
următoarele documente:  
- Cerere de înscriere; 
- Declarație de consimțământ părinte/tutore legal elev minor privind utilizarea datelor 
personale;  
- Declarație/angajament de respectare a cerințelor proiectului;  
- Declaraţie de evitare a dublei finanţări;  
- Adeverinţă eliberată de instituţia de învatamant (şcoala/liceu) privind statutul de elev, cu 
datele de identificare (nume, prenume, nivelul și forma de învățământ, anul de studii, 
domeniul de pregătire/specializarea);  
- Copie după CI a elevului minor;  
- Copie după CI a părintelui/tutorelui pentru elevul minor.  
 
3.3 Verificarea condițiilor eliminatorii şi validarea selecției  
Verificarea conţinutului dosarelor şi a respectarii cumulative a tuturor condiţiilor precizate 
mai sus, şi validarea respectiv invalidarea înscrierilor datorate lipsei de documente sau 
neîndeplinirii condiţiilor, se va realiza de către membrii echipei de proiect prin reprezentanţii 
fiecărui partener de proiect în parte (de ex. pentru grupul ţintă de elevi din UAT Lumina 
verificarea şi selecţia se va realiza de către reprezentanţii Primăriei comunei Lumina în echipa 
de proiect), împreuna cu un reprezentant al Biroului/Serviciului de Asistenţă Socială din cadrul 
Primăriei respective. 
 
Selecţia se va realiza pe principiul “primul venit, primul servit”. 
 
Persoanele implicate în verificarea dosarelor şi validarea selecţiei vor respecta următoarele 
reguli:  
 exercitarea atribuțiilor cu onestitate, corectitudine și responsabilitate;  
 evaluarea obiectivă, pe baza criteriilor stabilite;  
 păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal ale participanților;  
 respectarea procedurilor și termenelor stabilite.  

 
În urma finalizării verificării tuturor dosarelor depuse, asistentul de implementare din cadrul 
fiecărei Primării partenere în proiect va întocmi Lista Candidaţilor declaraţi admişi 
(participanţi) (Anexa 5) şi Lista Candidaţilor de Rezervă (Anexa 6).   
Pentru elevii ai căror dosare nu au fost selectate nici la categoria Participanţi nici la categoria 
Rezerve, va fi întocmită o Lista a acestora cu menţionarea motivaţiei de respingere (Anexa 7). 
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3. 4 Anunţarea rezultatelor finale (participanţi şi rezerve)  
Rezervele nu au valabilitate decât până la momentul începerii Programului de Consiliere, 
listele de rezerve constituindu-se doar pentru acoperirea eventualităţii renunţării vreunui 
participant din lista de 50, până la începerea Programului de Consiliere. 
Odată inceput Programul de Consiliere, participarea este obligatorie pentru toate acţiunile 
enunţate mai sus. 
Lista finală a elevilor care vor beneficia de activităţile cuprinse în proiectul LEARN ROBG-153 
va fi înregistrată de către fiecare partener şi publicată pe site-ul propriu al fiecărei Primării 
şi la avizierul acesteia. Dosarele candidaţilor admişi să participe la activităţile cuprinse în 
proiectul LEARN ROBG-153 cât şi toate documentele rezultate din procedura de selecţie, 
inclusiv prezenta Metodologie constituie documente justificative ale Activităţii A3 de 
Realizare a Grupului Ţintă. 
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4. ANEXE  
 

Lista anexelor:  
 
- Anexa nr. 1 Cerere de înscriere  
 
- Anexa nr. 2  Declarație de consimțământ părinte/tutore legal elev minor privind 
utilizarea datelor personale  
 
- Anexa nr. 3 Declarație de disponibilitate si angajament al elevului de a respecta cerințele 
proiectului 
  
- Anexa nr. 4 Declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finananţări  
 
- Anexa nr. 5 Lista candidaților declarați admiși (participanti) 
 
- Anexa nr. 6 Lista candidatilor de rezerva 
 
- Anexa nr. 7 Lista candidatilor respinsi 
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Anexa nr. 1 
 

CERERE DE ÎNSCRIERE 
 
 

Doamnă / Domnule Primar,  
 
 
              Subsemnatul/a …………………………………………………………………………………………………….., elev/ă in 

cadrul institutiei de invatamant…………………………………………………………………………………………., anul scolar 

2017/2018, in clasa ……………………………………………, învăţământ public de zi, cu domiciliul în 

……………………………………………………………………., prin prezenta îmi depun dosarul de candidatură în 

vederea participării la selecția grupului țintă în cadrul Proiectului „Listen, Educate, Act and Read in a 

NETWORK”, cod 16.5.2.056 ROBG – 153. 

Menționez că am luat act de prevederile Metodologiei de Selecţie a Grupului Ţintă aferent 

Proiectului “Listen, Educate, Act And Read in a Network”. 

Ataşez prezentei: 

□ Declarație de consimțământ părinte/tutore legal privind utilizarea datelor personale pentru elevul 

minor;  

□ Declarație/angajament de respectare a cerințelor proiectului;  

□ Declaraţie de evitare a dublei finanţări;  

□ Adeverinţă eliberată de instituţia de invatamant cu precizarea datelor de identificare (nume, 

prenume, nivelul și forma de învățământ, anul de studii, domeniul de pregătire/specializarea);  

□ Copie după CI a elevului minor;  

□ Copie după CI a părintelui/tutorelui pentru elevul minor.  

 
 
 
Data           Semnătura 
 

Către Primăria comunei/oraşului ………………………………… 
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       Anexa nr. 2 

 
 

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT PĂRINTE/TUTORE LEGAL ELEV MINOR  
PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE 

 
 
 
Titlu proiect: “Listen, Educate, Act and Read in a NETWORK” 
Cod Proiect: 16.5.2.056 ROBG – 153 
 

 
Subsemnatul/a……….............………......................................, identificat/ă cu C.I./B.I. seria 

........., nr. ...……...., CNP……..........…………………, cu domiciliul în localitatea 

........................................., str. .....………........................, nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. 

....., judeţul ............………………........, în calitate de părinte / tutore al fiului minor / fiicei minore 

................................................., identificat/ă cu actul de identitate seria ......., nr. 

...……........, CNP……..........…………………cu domiciliul în localitatea ........................................., 

str. .....………........................, nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., judeţul 

............………………........, declar în mod expres pe propria răspundere, că sunt de acord cu 

prelucrarea datelor lui/ei personale în cadrul Proiectului “Listen, Educate, Act and Read in a 

NETWORK”, acestea urmând a fi tratate în condiţii de confidenţialitate, în conformitate cu prevederile 

Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 

677/2001 actualizată, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă în 

legislaţia naţională prin Legea nr. 506/2004 actualizată.   

 
 
Data          Semnătura   
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Anexa nr. 3 
 
 
 

DECLARAȚIE DE DISPONIBILITATE SI ANGAJAMENT AL ELEVULUI  
DE A RESPECTA CERINȚELE PROIECTULUI 

 
Titlu proiect: “Listen, Educate, Act and Read in a NETWORK” 
Cod Proiect: 16.5.2.056 ROBG – 153 
 
 

 
Subsemnatul/a……….............………......................................, cunosc faptul că, fiind 

selectat în grupul ţintă în cadrul Proiectului “Listen, Educate, Act and Read in a NETWORK”, mă oblig 

ca, în calitate de beneficiar, să particip la toate activităţile proiectului asa cum sunt ele descrise în 

Metodologia de Selecţie a Grupului Ţintă aferent Proiectului “Listen, Educate, Act and Read in a 

Network”. 

Prin prezenta Declaraţie mă oblig să colaborez deplin cu reprezentanţii echipei proiectului 

LEARN “Listen, Educate, Act and Read in a Network”, să raspund cu promptitudine solicitărilor acestora 

în sensul şi în vederea îndeplinirii activităţilor ce se vor desfăşura cu implicarea Grupului Ţintă din 

care fac parte. 

 

Drept care semnez prezenta Declaraţie de confirmare fermă pentru participarea la activităţile 

proiectului sus menţionat.   

 
 
Data         Semnătura 
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Anexa nr. 4   
 

 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND DUBLA FINANŢARE 
 
Titlu proiect: “Listen, Educate, Act and Read in a NETWORK” 
Cod Proiect: 16.5.2.056 ROBG –153 
 
 

 
Subsemnatul/a……………………………..….……, CNP…………………………........ domiciliat/ă 

în……………….str……………………….nr……ap…….tel. fix………………tel. mobil………….e-mail………………… în 

calitate de beneficiar/ă al proiectului “Listen, Educate, Act and Read in a NETWORK” proiect 

cofinanţat prin Fondul European de Dezoltare Regională  - INTERREG V-a România Bulgaria 2014-2020, 

Axa prioritara  5 “O regiune eficientă” , cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Noul Cod Penal cu 

privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că nu am beneficiat până la data 

prezentei, din surse din programe europene sau de la bugetul de stat, de finanţare pentru 

participarea la programe de consiliere vocaţionala/psihologică şi de grup. 

 
 
 
Data             Semnătura   
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Anexa nr. 5 
 

 

LISTA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI 
PARTICIPANŢI 

 
Titlu proiect: “Listen, Educate, Act and Read in a NETWORK” 
Cod Proiect: 16.5.2.056 ROBG –153 
Primăria: ……………………………. 
 
 

  
Nr. crt. NUMELE şi PRENUMELE ELEVULUI 
  
  
  
  
  

 
 
 
Reprezentant echipa de proiect 
 
 
 
 

Avizat 
Director Scoala……………./Liceul………………………… 

 
 
 
Asistent Social 

 

 
 
 
 
Data 
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Anexa nr. 6 
 

 

LISTA CANDIDAȚILOR DE REZERVĂ 
 
Titlu proiect: “Listen, Educate, Act and Read in a NETWORK” 
Cod Proiect: 16.5.2.056 ROBG –153 
Primăria: ……………………………. 
 
 

  
Nr. crt. NUMELE şi PRENUMELE ELEVULUI 
  
  
  
  
  

 
 
 
Reprezentant echipa de proiect 
 
 
 
 

Avizat 
Director Scoala……………./Liceul………………………… 

 
 
 
Asistent Social 

 

 
 
 
Data 
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Anexa nr. 7 

 
 

LISTA CANDIDAȚILOR RESPINŞI 
 
Titlu proiect: “Listen, Educate, Act and Read in a NETWORK” 
Cod Proiect: 16.5.2.056 ROBG –153 
Primăria: ……………………………. 
 
 

  
Nr. crt. NUMELE şi PRENUMELE ELEVULUI MOTIVAŢIE 
   
   
   
   
   

 
 
Reprezentant echipa de proiect 
 
 
 
 

Avizat 
Director Scoala……………./Liceul………………………… 

 
 
 
 
 
 
Asistent Social 

 

 
 
        
 
 Data 
 
 


