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PROCEDURA DE RECRUTARE A GRUPULUI ȚINTĂ  

ELEVI 

Procesul de recrutare a grupului ţintă de elevi se va realiza la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar – 

COLEGIUL TEHNIC CF UNIREA, Pașcani - de către comisia de selecție. 

 

Descrierea grupului țintă 

În selecţia grupului ţintă elevi se vor avea în vedere elevi din grupuri vulnerabile, cu accent pe populatia 

roma/mediul rural/CES/defavorizati. 

 Astfel, elevii selectați vor trebui să îndeplinească cumulativ minim 2 din următoarele condiții: 

- se află în risc de abandon şcolar (număr absenţe ani anteriori); 

- are domiciliul/reşedinţa în mediul rural; 

- au situație financiară precară (beneficiază de burse sociale); 

- unul/ ambii părinții sunt plecați în străinătate; 

- provin din familii monoparentale; 

- provin din familii cu mai mult de trei copii; 

- au cerinţe educaţionale speciale (CES); 

 

Documentele necesare înscrierii sunt următoarele:  

a) Cerere înscriere (Anexa 1); 

b) Copie act de identitate din care să reiasă domiciliul/reședința actuală; 

c) Copie act de identitate părinte/tutore legal (doar în cazul în care elevul este minor); 

d) Act doveditor al calităţii de tutore (doar în cazul în care elevul este minor); 

e) Adeverință emisă de unitatea de învăţământ la care elevul este înmatriculat în care să se 

specifice clar care din criteriile de recrutare ale grupului ţintă sunt îndeplinite. 

 - se află în risc de abandon şcolar; 

 - au situație financiară precară (beneficiază de bursă socială); 

 - unul/ambii părinții sunt plecați în străinătate; 

 - provin din familii monoparentale; 

 - provin din familii cu mai mult de trei copii; 

 - au cerinţe educaţionale speciale (CES); 

Adeverinţa trebuie să fie datată, înregistrată și specificat „pentru a-i servi la înscriere în proiect 

POCU/379/6/21/123975”) (Anexa 2) 



d) Declaraţie de consimţământ a părintelui/tutorelui privind acceptarea participării la activităţile 

proiectului, în cazul în care elevul este minor (cu vârsta sub 18 ani) şi (Anexa 3) 

Documentele prezentate în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura 

expertului local grup ţintă elevi. 

 

EVALUAREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE 

 Evaluarea dosarelor constă în două etape: verificarea eligibilității și evaluarea dosarelor. 

1. Condiții de eligibilitate cumulative ce trebuie îndeplinite: 

- candidatul se încadrează în grupul ţintă al proiectului: elevi din ultimul an de studii (Clasa a 

XIIa) în învăţământul secundar; 

- dosarul este complet; 

Denumire act Există în dosar (DA/NU/ N.A.*) 

Cerere înscriere   

Copie act identitate elev  

Copie act identitate părinte/tutore  

Act doveditor calitate tutore  

Adeverință elev  

Declaraţie consimţământ părinte/tutore  

 

2. Se evaluează dosarele după următoarea matrice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Criteriul de evaluare 
Prezent(DA)/
Absent (NU) 

1. Se află în risc de abandon şcolar 

 2. Are domiciliul/reşedinţa în mediul rural 

 3. Au situație financiară precară 

 4. Părinții sunt plecați în străinătate 

 5. Provin din familii monoparentale 

 6. Provin din familii cu mai mult de trei copii 

 7. Are cerinţe educaţionale speciale 
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Număr înregistrare/data: ...................../...............................   ANEXA 1 

 
 
 

CERERE  ÎNSCRIERE 

 Subsemnatul, .................................................................................... (nume, prenume), CNP  

.................................................., legitimat cu CI seria ........ număr .................       adresa e-mail: 

........................................................, Tel.: ......................................................., domiciul în: 

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

........................................................................................................................... (adresa sau reşedinţa, 

conform actului de identitate), înmatriculat în clasa a ..............., la 

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

........................................................................................................................... (denumirea completă a unităţii 

de învăţământ preuniversitar), solicit înscrierea în proiectul „Dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenţilor 

de la inginerie şi arhitectură prin crearea unei reţele de centre de pregătire în antreprenoriat - 

AntreprenorIng”, cod proiect POCU/379/6/21/123975, implementat de Universitatea Tehnică "Gheorghe 

Asachi" din Iaşi. 

Subsemnatul(a) ........................................................................... declar, pe proprie răspundere, că 

informațiile de mai sus sunt conforme cu realitatea. 

Data:          Semnătură  elev 

             

         
        Nume, prenume părinte/tutore 

      

DE ACORD, 
         Semnătură părinte/tutore 
       (doar în cazul în care elevul este minor) 



              

 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 

 

                          
ANEXA 2 

Unitatea de învăţământ: ................................... 
Localitatea: ....................................................... 
Judeţul: ............................................................ 
Număr/data: ...................../............................... 
 

ADEVERINŢĂ 

 

 Se adevereşte prin prezenta că elevul .........................................................................., este 

înscris la şcoala noastră în anul şcolar ............./............ în clasa ....................... şi că: 

 □ se află în risc de abandon şcolar; 

 □ are situație financiară precară (beneficiază de bursă socială); 

□ părinții sunt plecați în străinătate; 

□ provine din familii monoparentale; 

 □ provine din familii cu mai mult de trei copii; 

 □ are cerinţe educaţionale speciale. 

(se vor bifa răspunsurile corespunzătoare). 

 Eliberăm prezenta pentru a-i servi la înscriere în grup ţintă elevi, proiect „Dezvoltarea culturii 

antreprenoriale a studenţilor de la inginerie şi arhitectură prin crearea unei reţele de centre de 

pregătire în antreprenoriat - AntreprenorIng”, cod POCU/379/6/21/123975, implementat de 

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. 

 

 Secretar,        Director, 

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

 (nume, prenume)      (nume, prenume) 

........................................................    ........................................................ 
 (semnătura)       (semnătura, ştampilă) 
 
 



 

 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 
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Număr înregistrare/data: ...................../.......................... 

 

ANEXA 3 
 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT A PĂRINTELUI/TUTORELUI 

 Subsemnatul/a ………………......…………………………………….....................…, CNP 

..................................legitimat cu CI seria ...... nr. .........................., domiciliat/ă în 

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

ap.….……. telefon.……............................……. email……...................................…....………., în calitate de 

PĂRINTE/TUTORE al elevului/ ei ……………………………………..……………………… 

……………………………………. îmi exprim acordul scris pentru înscrierea şi participarea copilului, al cărui 

tutore sunt, la evenimentele şi activităţile aferente proiectului „Dezvoltarea culturii antreprenoriale a 

studenţilor de la inginerie şi arhitectură prin crearea unei reţele de centre de pregătire în antreprenoriat - 

AntreprenorIng”, cod proiect POCU/379/6/21/123975, implementat de către Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” din Iași. 

 Declar pe propria răspundere că, la data de .........................: 

   □ am fost informat(ă)   □ nu am fost informat(ă)  

cu privire la activităţile proiectului. 

 

 Data:        Părinte/ Tutore 

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

        (nume, prenume) 

         ........................................................ 
         (semnătura)  



 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 

 


