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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în cadrul 

ediţiei procedurii operaţionale 

 

 Elemente privind 

responsabilii/  

operatiunea  

Numele şi 

prenumele 

Funcţia 

 

Data 

 

Semnătura  

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat  Popescu Nadia Coordonator 

proiect 

31.10.2018  

1.2. Verificat  Pîrlog Lenuţa Director 31.10.2018  

1.3 Aprobat  Pîrlog Lenuţa Director 31.10.2018  

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor  procedurii operaţionale  

 

 

Ediţia/ revizia în 

cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Editia 1 x x 01.11.2018 

2.2. Revizia 1    

2.3 Revizia 2    

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale  

 

 

Nr. 

Crt 

 

Scopul 

difuzării 

 

Exem-

plar 

nr.  

Compar-

timent 

 

Funcţia 
Nume si 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 1 Echipa de 

implementare 

a proiectului 

Responsabil Popescu 

Nadia 

31.10.2018  

3.2. Aprobare 1 Directiune Director Pîrlog 

Lenuţa 

31.10.2018  

3.3. Monitori-

zare 

2 CEAC Membru 

comisie 

Apostoiu 

Marcela 

31.10.2018  

3.4. Monitori-

zare 

3 Directiune Director Pîrlog 

Lenuţa 

31.10.2018  

3.5. Informare 4 Echipa de 

implementare 

a proiectului 

Membru 

echipă 

Cîrstea 

Cornelia 

31.10.2018  

3.6. Arhivare 1 Echipa de 

implementare 

a proiectului 

Membru 

echipă 

Cîrstea 

Cornelia 

31.10.2018  
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4. Scopul procedurii operaționale 

Procedura reglementează modul în care se face selecția elevilor din grupul țintă pentru derularea proiectului 

ROSE – MARG, runda a II-a, în vederea îndeplinirii obiectivelor din formularul de aplicație. Ea vizează elevii 

care vor participa la activitățile remediale, ale cercurilor, ale activităților de consiliere și extrașcolare. 

 

5. Domeniul de aplicare a procedurii  

Procedura se aplică tuturor elevilor Liceului Teoretic ”Alexandru Marghiloman”, Buzău. 

 

6. Documente de referință aplicabile activității procedurale 

6.1. Legislație aplicabilă: 

- Legea 1/ 2011 – Legea Educației Naționale; 

- Legea 52/ 2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea 40/ 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/ 2003; 

- Ordinul 400/ 2015 al Secretarului Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al 

entităților publice; 

- Ordinul 200/ 2016 al Secretarului General al Guvernului privind modificarea și completarea Ordinului 

secretarului general al Guvernului nr. 400/ 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al 

entităților publice; 

- Ghidul aplicantului, schema de granturi pentru licee; 

- Formularul de aplicație (Anexa 2 din Ghidul aplicantului); 

- Acordul de grant Nr. 665/ SGL/ R II din data de 02.10.2018; 

- Ghidul de implementare, schema de granturi pentru licee. 

6.2. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale instituției publice 

- Regulamentul de Ordine Interioară; 

- Regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar; 

- Proceduri operaționale. 

 

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în  prezenta procedură 

7.1. Definiții 

Nr. 

crt. 
Termenul Definiția 

1 Procedură Prezentarea în scris a pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a 

regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuțiilor și sarcinilor, având în vedere 

asumarea responsabilităților; 
PS (procedură de sistem) = procedura care descrie o activitate sau un proces care 

se desfășoară la nivelul tuturor structurilor din cadrul entității publice; 

Structură = compartiment/ serviciu/ birou/ secție cabinet; conducătorul structurii = 
conducătorul entității/ șed de compartiment/ șef de birou/ șef de serviciu; 

PO (procedură operațională) = procedura care descrie o activitate complexă sau 

un proces care se desfășoară la nivelul uneia sau mai multor structuri din cadrul 

entității publice; 
PL (procedură de lucru) = procedura care descrie o activitate simplă sau un proces 

care se desfășoară la nivelul uneia singure structuri din cadrul entității publice; 

2 Ediția unei proceduri Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem, operaționale 
sau de lucru, aprobată și difuzată; 

3 Revizia în cadrul unei ediții Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alte asemenea, după caz, a uneia 

sau mai multor componente ale unei ediții a procedurii, acțiuni care au fost 

aprobate și difuzate; 

4 ROSE-MARG Numele grantului aprobat prin Acordul de grant Nr. 665/ SGL/ R II din data de 

02.10.2018; 

5 Grupul-țintă Elevii eligibili care doresc să participe la activitățile proiectului ROSE-MARG. 
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7.2. Abrevierile termenilor 

Nr. 

crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1 PO Procedură operațională  

2 E Elaborare 

3 V Verificare 

4 A Aprobare 

5 Ap. Aplicare 

6 I Informare 

7 Ev. Evidență 

8 Ah. Arhivare 

9 L Lege 

10 OMFP Ordin al Ministrului Finanțelor publice 

11 OG Ordonanță de Guvern 

12 HG Hotărâre de Guvern 

13 ROSE Romanian Secondary Education Project 

14 MARG Modelarea Adolescenților pentru o Reușită Garantată 

  

8. Descrierea procedurii 

8.1. Generalități 

Prezenta procedură este elaborată în baza Romanian Secondary Education Project, finanțat conform acordului 

de împrumut nr. 8481 – RO semnat între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare, în vederea îndeplinirii obiectivelor din Planul Național de Reformă 2014 – 2020 și din 

Recomandările de țară, între care: 

- Deschiderea sistemului de educație și formare către toți tinerii și asigurarea accesului egal la educație, 

în special pentru grupurile cu riscuri particulare; 

- Asigurarea unui învățământ adaptat cerințelor pieței muncii și centrat pe dezvoltare personală și 

socială, cu impact pozitiv asupra părăsirii timpurii a școlii. Componenta 1 face referire la intervenții la 

nivelul liceelor și la intervenții sistemice care să aibă ca rezultat creșterea performanțelor elevilor din 

învățământul secundar superior. 

În conformitate ce acestea, liceul nostru își propune în cadrul proiectului următoarele obiective: 

1. Dezvoltarea competențelor la disciplinele de examen în vederea creșterii șanselor de promovare a 

examenului de bacalaureat și a progresului școlar pentru 70 de elevi  implicați în proiect în perioada 2017 – 

2021 prin activități remediale; 

2. Formarea deprinderilor de a învăța să învețe a celor 70 de elevi implicați în proiect în perioada 2017 

– 2021 prin utilizarea de mijloace și materiale de învățare digitală; 

3. Dezvoltarea de abilități de viață la 70 de elevi în perioada 2017 – 2021 prin activități de dezvoltare 

personală, în vederea creșterii stimei de sine și a încrederii în propriile forțe pentru a atinge scopul final, acela 

de a promova examenul de bacalaureat. 

Obiectivul general al proiectului este: 

Îmbunătățirea competențelor cheie ale elevilor aparținând grupurilor dezavantajate în vederea menținerii 

procentului de absolvire a liceului și a creșterii procentului de promovare a examenului de bacalaureat. 

 

8.2. Documente utilizate: 

- Fișă de evaluare a dosarelor pentru stabilirea grupului-țintă (Anexa 1): urmăresc realizarea unei evaluări 

corecte, obiective și transparente a cererilor depuse de elevii liceului; 

- Cerere pentru înscriere la activitățile proiectului ROSE-MARG (Anexa 2): este destinată elevilor care vor să 

facă parte din grupul țintă, incluzând și acordul părintelui/ tutorelui legal; 
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- Scrisoare-tip de recomandare (Anexa 3) din partea profesorului diriginte în vederea participării la activitățile 

proiectului, din care să reiasă nevoia de susținere a elevului (medii, note, corigențe, situație familială 

nefavorabilă); 

- Acord privind participarea la proiect (Anexa 4) al părintelui/ tutorelui legal pentru elevii care nu au împlinit 

18 ani sau al elevilor care au împlinit 18 ani; 

- Acord privind utilizarea datelor personale (Anexa 5) inclusiv a imaginilor filmate, a fotografiilor etc. pentru 

diseminarea activităților proiectului; 

- Declarație de disponibilitate a părintelui/ tutorelui legal pentru elevii care nu au împlinit 18 ani sau a elevilor 

care au împlinit 18 ani pentru a participa la activitățile proiectului sâmbăta și vacanțe (Anexa 6); 

- Proces-verbal de selecție (Anexa 7);  

- Formular individual de înregistrare a elevilor din grupul-țintă (Anexa 8). 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale: elemente de logistică: birouri, scaune, rechizite, linii telefonice, materiale 

informatice, calculatoare, acces la baza de date, la rețea, imprimantă, posibilități de stocare a informațiilor etc. 

8.3.2. Resurse umane: compartimentul/ persoana/ persoanele din cadrul entității publice implicate prin 

atribuțiile de serviciu în activitățile proiectului. 

8.3.3. Resurse financiare: cele prevăzute în bugetul aprobat al proiectului pentru activitățile respective.  

 

8.4. Modul de lucru 

Procedura va fi adusă la cunoștința beneficiarilor direcți (elevii liceului) și indirecți (părinții lor), 

diriginților ca vectori de diseminare a informațiilor, respectând procedurile de informare: avizier, Consiliul 

Profesoral, Comisii metodice, site-ul școlii. 

Consiliul de Administrație al unității va desemna membrii comisiei de selecție a elevilor, propuși de 

către Consiliul profesoral, alții decât cei din echipa de implementare, astfel încât să se evite conflictele de 

interese. Această comisie va avea în componență: 

- Un membru CA – coordonator al comisiei; 

- Un  secretar responsabil cu gestionarea documentelor și cu întocmirea proceselor-verbale; el va 

preda documentele la sfârșitul procesului de selecție coordonatorului echipei de implementare a 

proiectului; 

- Trei cadre didactice, altele decât cele din echipa de implementare. 

 

8.5. Etapele procesului de selecție: 

1. diseminarea informației prin toate modalitățile enumerate: 22.10.2018 – 02.11.2018; 

2. depunerea dosarelor de către elevii interesați: 05.11.2018 – 09.11.2018, până la ora 15:30; 

3. evaluarea dosarelor: 12.11.2018 – 13.11.2018 

4. afișarea rezultatelor evaluării: 14.11.2018. 

 

Elevii interesați care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate vor depune la secretariatul unității într-un 

interval ce va fi făcut cunoscut în timp util un dosar conținând următoarele documente: 

- Copie după cartea de identitate; 

- Recomandarea profesorului diriginte; 

- Cererea de participare la activitățile proiectului;  

- Documente doveditoare privind criteriul socio-economic; 

- Declarație de disponibilitate a părintelui/ tutorelui legal pentru elevii care nu au împlinit 18 ani 

sau a elevilor care au împlinit 18 ani pentru a participa la activitățile proiectului sâmbăta și 

vacanțe. 

- Acordul părintelui/ tutorelui legal pentru elevii care nu au împlinit 18 ani sau a elevilor care au 

împlinit 18 ani pentru a participa la activitățile proiectului, atât în școală cât și în afara ei;  
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- Acordul părintelui/ tutorelui legal pentru elevii care nu au împlinit 18 ani sau a elevilor care au 

împlinit 18 ani privind utilizarea datelor personale (Anexa 5) inclusiv a imaginilor filmate, a 

fotografiilor etc. 

Comisia de selecție va analiza cererile și va stabili elevii din grupul-țintă. Selecția se va face cu 

respectarea principiului egalității de șanse și nediscriminării și se va realiza fără deosebiri, excluderi, 

preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, vârstă sau orice alt 

criteriu ar putea duce la acte de discriminare directă sau indirectă. 

În cazul în care mai mulți candidați întrunesc același punctaj, criteriul de departajare va fi situația la 

învățătură la materiile de bacalaureat (discuții cu profesorul diriginte) și dorința de participare a elevului la 

activitățile remediale (interviu cu acesta). 

Lista elevilor selectați va fi publicată pe site-ul școlii și la avizierul școlii. Comisia de selecție predă 

coordonatorului de grant procesul-verbal de selecție și dosarele candidaților. 

Criteriile de eligibilitate (criteriile 1, 2 și 6 sunt eliminatorii): 

1. Calitatea de elev al Liceului Teoretic ”Alexandru Marghiloman”, în anul de curs cerut de proiectul 

aprobat; 

2. Situație nesatisfăcătoare la învățătură, care să ducă, în perspectivă, la neîncheierea cursurilor liceale 

sau la nepromovarea bacalaureatului: corigență la una dintre materiile de bacalaureat în anul școlar 

trecut/ în semestrul trecut/ amenințare de corigență în semestrul în curs;  

3. Situație familială problematică: familie monoparentală sau cu un părinte/ ambii părinți plecați în 

străinătate (informațiile vor reieși din scrisoarea de recomandare a profesorului diriginte); 

4. Venituri mici (criteriile bursei Bani de liceu); 

5. Mediu rural; 

6. Disponibilitatea de a participa la activitățile proiectului sâmbăta și în vacanțe. 

7. Acordul privind utilizarea datelor personale. 

Pierderea calității de membru în grupul-țintă: 

1. La solicitarea elevului; 

2. La acumularea unui număr de 18 absențe nemotivate la activitățile remediale. 

 

9. Lista riscurilor identificate și evaluate pentru procedura operațională 

Nr. 

crt. 
Sarcini elementare 

Riscuri identificate 

Specificare Nivel 

1 Constituirea comisiei de 

selecție 

a) Necunoașterea legislației/ a Codului de etică/ a documentelor 

asociate proiectului de către cei implicați; 

b) Starea de inacțiune, neglijența în serviciu. 

G 

2 Difuzarea anunțurilor a) Nerespectarea procedurii privind difuzarea informațiilor; 

b) Necunoașterea documentelor asociate selecției de către toți elevii 

eligibili și a prevederilor privind răspunderea de a respecta 

termenele; 
c) Necunoașterea conceptului de criteriu de eligibilitate. 

G 

3 Aprobarea criteriilor de 

selecție și de eligibilitate 

a) Omiterea prezentării criteriilor în CA; 

b) Necunoașterea obligațiilor de serviciu; 
c) Neverificarea legislației și reglementărilor în ceea ce privește 

buna întocmire a criteriilor de eligibilitate de către coordonatorul de 

grant; 

d) Respingerea criteriilor în CA. 

G 

4 Înregistrarea dosarelor 

primite 

a) Nerespectarea legislației și a procedurilor proprii privind 

înregistrarea documentelor; 

b) Termen întârziat de înscriere a dosarelor; 
c) Dosare incomplete. 

G 

5 Evaluarea dosarelor de 

către comisie 

 Nerespectarea procedurii interne. G 
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10. Responsabilități în derularea procedurii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul I II III IV V VI 

 Membru CEAC E      

 Management  V     

 Director   A    

 Comisia Evaluare și Asigurare a Calității    Ev.   

 Secretar-șef     Ap.  

 Personal nedidactic     Ap.  

 Secretar      Ah. 

 

11. Responsabilități în derularea activității 

11.1. Consiliul Profesoral:  
- propune membrii comisiei de selecție; 

- asigură diseminarea activităților proiectului; 

11.2. Consiliul de Administrație: 

- avizează procedura de selecție; 

- avizează componența comisiei de selecție. 

11.3. Conducătorul unității: 

- asigură prezentarea în termen a procedurii în cadrul CA; 

- asigură prezentarea procedurii în CȘE, în Comitetul de părinți, în CP; 

- aprobă componența comisiei de selecție după votul favorabil în CA; 

- aprobă componența grupului-țintă după votul favorabil în CA. 

11.4. Coordonatorul de grant: 

- elaborează procedura de selecție a elevilor din grupul-țintă; 

- stabilește calendarul activităților de selecție; 

- predă la timp procedura celor responsabili pentru verificare și aprobare; 

- asigură diseminarea informațiilor cu privire la derularea procedurii. 

11.5. Comisia de selecție: 

- informează și consiliază profesorii diriginți în legătură cu toate criteriile de selecție; 

- preia de la secretariat dosarele depuse pentru selecție, le evaluează conform criteriilor stabilite și 

stabilește componența grupului-țintă. 

11.6. Secretariatul: 

- afișează calendarul activităților de selecție; 

- primește și înregistrează dosarele candidaților;  

- predă comisiei de selecție dosarele candidaților la finalul perioadei de înscriere; 

- arhivează toate dosarele la finalul etapei de selecție. 

 

12. Anexe 

 Anexa 1: Fișă de evaluare a dosarelor pentru stabilirea grupului-țintă urmăresc realizarea unei evaluări 

corecte, obiective și transparente a cererilor depuse de elevii liceului; 

 Anexa 2: Cerere pentru înscriere la activitățile proiectului ROSE-MARG (este destinată elevilor care 

vor să facă parte din grupul țintă; 

 Anexa 3: Scrisoare-tip de recomandare din partea profesorului diriginte în vederea participării la 

activitățile proiectului, din care să reiasă nevoia de susținere a elevului (medii, note, corigențe, situație 

familială nefavorabilă); 

 Anexa 4: Acord privind participarea la proiect al părintelui/ tutorelui legal pentru elevii care nu au 

împlinit 18 ani sau al elevilor care au împlinit 18 ani; 
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 Anexa 5: Acord privind utilizarea datelor personale inclusiv a imaginilor filmate, a fotografiilor etc. 

pentru diseminarea activităților proiectului; 

 Anexa 6: Declarație de disponibilitate a părintelui/ tutorelui legal pentru elevii care nu au împlinit 18 

ani sau a elevilor care au împlinit 18 ani pentru a participa la activitățile proiectului sâmbăta și 

vacanțe; 

 Anexa 7: Proces-verbal de selecție; 

 Anexa 8: Formular individual de înregistrare a elevilor din grupul-țintă. 

13. Cuprins 

Nr. 

componentei 
Denumirea componentei în cadrul procedurii Pagina 

1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a 
reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 

2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor  procedurii operaţionale   

3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din 

cadrul ediţiei procedurii operaţionale  

 

4 Scopul procedurii operaționale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii   

6 Documente de referință aplicabile activității procedurale  

7 Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în  prezenta procedură  

8 Descrierea procedurii  

9 Lista riscurilor identificate și evaluate pentru procedura operațională  

10 Responsabilități în derularea procedurii  

11 Responsabilități în derularea activității  

12 Anexe  

13 Cuprins  
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ANEXA 1 

 

ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT – ROSE 

Schema de granturi pentru licee 

Beneficiar: Liceul Teoretic ”Alexandru Marghiloman”, Buzău 

Titlul subproiectului: Modelarea Adolescenților pentru o Reușită Garantată – MARG  

Acord de grant nr.665/ SGL/ R II – 02.10.2018 

 

FIȘĂ DE EVALUARE A DOSARELOR CANDIDAȚILOR  

ÎN VEDEREA STABILIRII GRUPULUI ȚINTĂ 

 

 ELEV ………………………………………………….., CLASA ………………. 

 

1. Calitatea de elev al Liceului Teoretic ”Alexandru Marghiloman”, în anul de curs cerut de proiectul 

aprobat. Acest criteriu este eliminatoriu: 2p; 

2. Situație nesatisfăcătoare la învățătură, care să ducă, în perspectivă, la neîncheierea cursurilor liceale 

sau la nepromovarea bacalaureatului: corigență la una dintre materiile de bacalaureat în anul școlar 

trecut/ în semestrul trecut/ amenințare de corigență în semestrul în curs. Este un criteriu eliminatoriu. 

(2p- corigență la două dintre materiile de bacalaureat în anul școlar trecut/ în semestrul trecut; 1,5p- 

corigență la una dintre materiile de bacalaureat în anul școlar trecut/ în semestrul trecut; 1p-

amenințare de corigență la două sau mai multe dintre materiile de bacalaureat în semestrul în curs; 

0,5p- amenințare de corigență la o materie de bacalaureat în semestrul în curs);  

3. Situație familială problematică: familie monoparentală sau cu un părinte/ ambii părinți plecați în 

străinătate (informațiile vor reieși din scrisoarea de recomandare a profesorului diriginte). (2p-ambii 

părinți lipsesc din diverse cauze; 1p-un singur părinte lipsește; 0p-fără probleme familiale); 

4. Venituri mici (criteriile bursei Bani de liceu). (1p-venituri mai mici de 500 RON/ membru de 

familie; 0p- venituri mai mari de 500 RON/ membru de familie); 

5. Mediu rural. (1p- mediu rural, navetă zilnică; 0,5-navetă săptămânală; 0p-mediu urban); 

6. Disponibilitatea exprimată de părinte/ tutore legal pentru elevii care nu au împlinit 18 ani sau de 

elevii care au împlinit 18 ani pentru a participa la proiect sâmbăta și în timpul vacanțelor. Criteriul 

este eliminatoriu. (1p-existența la dosar a declarației); 

7. Acordul privind utilizarea datelor personale (1p-existența la dosar a declarației). 

 

Numărul 

criteriului 

Punctajul obținut 

  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

TOTAL  

                                                           Nume și prenume                              Semnătură 

 

Responsabil comisie selecție              Stoian Mirela                               …………………..      

Secretar                                            Cristache Cristina                        …………………..      

Membrii                                           1. David Daniela                           …………………..  

                                                         2. Tudor Oana                              …………………..      
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ANEXA 2 

 

ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT – ROSE 

Schema de granturi pentru licee 

Beneficiar: Liceul Teoretic ”Alexandru Marghiloman”, Buzău 

Titlul subproiectului: Modelarea Adolescenților pentru o Reușită Garantată – MARG  

Acord de grant nr.665/ SGL/ R II – 02.10.2018 

 

Nr._______/ _____________________ 

 

DOAMNĂ DIRECTOR,  

 

Subsemnatul/-a,________________________________________, elev în clasa ______________, în 

cadrul Liceului Teoretic ”Alexandru Marghiloman”, născut/-ă la data de __________________, în localitatea 

________________________,  județul ______________________, având CNP _______________________, 

domiciliat/-ă în județul ______________________, localitatea ________________, 

str./bl.__________________, nr./ ap. ______, telefon personal ______________________, mail personal 

__________________________________, telefon părinți ____________________, __________________, 

mail părinți _________________________, identificat/-ă cu CI seria ___, nr. __________, eliberat de 

________________, la data de ________________, vă rog să-mi aprobați înscrierea la activitățile proiectului 

ROSE – MARG, întrucât îndeplinesc criteriile de selecție prevăzute în procedura de selecție a grupului-țintă. 

În cazul acceptării, mă oblig să respect programul de lucru stabilit și să-mi îndeplinesc sarcinile 

trasate de către profesorul coordonator.  

Anexez cererii următoarele: 

- Copie după  cartea de identitate; 

- Recomandarea profesorului diriginte (anexa 3); 

- Documente doveditoare privind criteriul socio-economic (adeverință de venit părinți, declarație pe 

proprie răspundere privind calitatea de casnic/-ă, copii certificate de naștere frați ș.a.); 

- Declarație de disponibilitate a părintelui/ tutorelui legal pentru elevii sub 18 ani sau a elevilor care au 

împlinit 18 ani pentru a participa la activitățile proiectului sâmbăta și vacanțe (anexa 6). 

- Acordul părintelui/ tutorelui legal pentru elevii care nu au împlinit 18 ani sau a elevilor care au 

împlinit 18 ani pentru a participa la activitățile proiectului, atât în școală cât și în afara ei (anexa 4);  

- Acordul părintelui/ tutorelui legal pentru elevii care nu au împlinit 18 ani sau a elevilor care au 

împlinit 18 ani privind utilizarea datelor personale inclusiv a imaginilor filmate, a fotografiilor etc 

(anexa 5). 

 

                 DATA                                                                            SEMNĂTURA  

__________________________                                       _____________________________ 

 

Doamnei director al Liceului Teoretic ”Alexandru Marghiloman”, Buzău 
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ANEXA 3 

 

 

ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT – ROSE 

Schema de granturi pentru licee 

Beneficiar: Liceul Teoretic ”Alexandru Marghiloman”, Buzău 

Titlul subproiectului: Modelarea Adolescenților pentru o Reușită Garantată – MARG  

Acord de grant nr.665/ SGL/ R II – 02.10.2018 

 

 

RECOMANDARE 

 

 

Elevul/-a ____________________________________, din clasa ____________, în cadrul Liceului 

Teoretic ”Alexandru Marghiloman”, Buzău a avut/ are dificultăți în asimilarea materiei la disciplina/-ele de 

bacalaureat, mai exact la _________________________________________________________________, 

după cum se observă și din situația sa școlară: ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________.  

Dacă ar participa la activități remediale la materiile _________________________________________ 

și de susținere psihopedagogică, ar avea șanse de absolvire a ciclului liceal și de promovare a bacalaureatului. 

În plus, elevul provine din mediul rural/ urban, iar naveta zilnică/ săptămânală este un impediment în 

îndeplinirea sarcinilor școlare. De asemenea, situația sa familială constituie un motiv pentru includerea lui în 

grupul-țintă al proiectului: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 

Aș dori să mai adaug __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 

 

 

 

          Profesor diriginte                                                                 Semnătura 

____________________________                                        _____________________ 
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ANEXA 4 

 

 

ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT – ROSE 

Schema de granturi pentru licee 

Beneficiar: Liceul Teoretic ”Alexandru Marghiloman”, Buzău 

Titlul subproiectului: Modelarea Adolescenților pentru o Reușită Garantată – MARG  

Acord de grant nr.665/ SGL/ R II – 02.10.2018 

 

 

 

ACORD DE PARTICIPARE LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI ROSE – MARG  

 

Subsemnatul/-a,_____________________________________, CNP _______________________, 

domiciliat/-ă în județul ______________________, localitatea _______________________, 

str./bl._____________, nr./ ap. ______, telefon _________________, mail __________________________, 

identificat cu CI seria ___, nr. __________, eliberat de ________________, la data de ________________, în 

calitate de părinte/ tutore legal al elevului _________________________________________ din clasa 

______________, în cadrul Liceului Teoretic ”Alexandru Marghiloman”, îmi exprim acordul cu privire la 

participarea elevului/ participarea mea la activitățile proiectului ROSE – MARG. 

Mă angajez să respect programul de activități al proiectului și să particip la acestea când sunt convocat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 DATA                                                                            SEMNĂTURA  

__________________________                                       _____________________________ 
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ANEXA 5 

 

 

ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT – ROSE 

Schema de granturi pentru licee 

Beneficiar: Liceul Teoretic ”Alexandru Marghiloman”, Buzău 

Titlul subproiectului: Modelarea Adolescenților pentru o Reușită Garantată – MARG  

Acord de grant nr.665/ SGL/ R II – 02.10.2018 

 

 

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE 

 

Subsemnatul/-a,_____________________________________, CNP _______________________, 

domiciliat/-ă în județul ______________________, localitatea _______________________, 

str./bl._____________, nr./ ap. ______, telefon _________________, mail __________________________, 

identificat cu CI seria ___, nr. __________, eliberat de ________________, la data de ________________, în 

calitate de beneficiar direct (elev)/ beneficiar indirect (părinte, tutore legal) declar că am fost informat în 

legătură cu obligativitatea de a furniza datele personale cu respectarea legislației în vigoare. 

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

de orice natură se pedepsește conform legii. 

Declar că sunt de acord ca datele mele personale să fie folosite pentru atingerea obiectivelor proiectului.  

Declar că sunt de acord ca materialele rezultate în urma activităților (fotografii, filmări etc.)să fie 

utilizate pentru atingerea obiectivelor proiectului și pentru diseminarea activităților pe internet, pe site-ul 

școlii, pe rețelele de socializare, în presă. 

 

 

 

 

                 DATA                                                                            SEMNĂTURA  

__________________________                                       _____________________________ 
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ANEXA 6 

 

 

ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT – ROSE 

Schema de granturi pentru licee 

Beneficiar: Liceul Teoretic ”Alexandru Marghiloman”, Buzău 

Titlul subproiectului: Modelarea Adolescenților pentru o Reușită Garantată – MARG  

Acord de grant nr.665/ SGL/ R II – 02.10.2018 

 

 

 

DECLARAȚIE DE DISPONIBILITATE 

 

 

Subsemnatul/-a,_____________________________________, CNP _______________________, 

domiciliat/-ă în județul ______________________, localitatea _______________________, 

str./bl._____________, nr./ ap. ______, telefon _________________, mail __________________________, 

identificat cu CI seria ___, nr. __________, eliberat de ________________, la data de ________________, în 

calitate de posibil beneficiar direct (elev)/ beneficiar indirect (părinte, tutore legal) al elevului 

______________________________________declar va participa/ voi participa la activitățile proiectului care 

se vor desfășura sâmbăta în intervalul orar 8:00 – 14:30 și în timpul vacanțelor școlare. 

Menționez că am fost informat-ă în legătură cu încetarea calității de membru în grupul-țintă al 

proiectului la acumularea unui număr de18 absențe nemotivate. 

 

 

 

 

 

 

                 DATA                                                                            SEMNĂTURA  

__________________________                                       _____________________________ 
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ANEXA 7 

ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT – ROSE 

Schema de granturi pentru licee 

Beneficiar: Liceul Teoretic ”Alexandru Marghiloman”, Buzău 

Titlul subproiectului: Modelarea Adolescenților pentru o Reușită Garantată – MARG  

Acord de grant nr.665/ SGL/ R II – 02.10.2018 

 

PROCES – VERBAL DE SELECȚIE 

 

Încheiat astăzi, ___________________, de către prof. ____________________________, secretarul 

comisiei de selecție a elevilor care vor constitui grupul-țintă al proiectului ROSE – MARG, cu ocazia analizei 

dosarelor de înscriere ale acestora.  

Au fost înregistrate la secretariatul liceului și predate comisiei _______ dosare, depuse în perioada 

stabilită prin procedura internă. Dintre dosarele depuse, _______ sunt eligibile, îndeplinind cele trei criterii 

eliminatorii și intră în procesul de selecție, iar _______ sunt respinse. 

În urma evaluării s-a constatat că ________ dosare au obținut un punctaj egal care îi califică pe elevi ca 

admiși. Pentru departajare, s-a procedat la aplicarea următoarelor criterii: situația la învățătură la materiile de 

bacalaureat (discuții cu profesorul diriginte) și dorința de participare a elevului la activitățile remediale 

(interviu cu acesta).   

În urma evaluării dosarelor eligibile s-au obținut următoarele punctaje și rezultate: 

 

Nr. 

crt. 

Numele candidatului Clasa Departajare Rezultat final 

Admis/ respins Admis/ respins 
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Drept care am încheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

Comisia de selecție 

Responsabil _____________________________   Semnătura 

Secretar ________________________________   Semnătura 

Membri ________________________________   Semnătura 

            _________________________________  Semnătura 

            _________________________________  Semnătura 
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ANEXA 8 

 

ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT – ROSE 

Schema de granturi pentru licee 

Beneficiar: Liceul Teoretic ”Alexandru Marghiloman”, Buzău 

Titlul subproiectului: Modelarea Adolescenților pentru o Reușită Garantată – MARG  

Acord de grant nr.665/ SGL/ R II – 02.10.2018 

 

FORMULAR INDIVIDUAL DE ÎNREGISTRARE A ELEVILOR DIN GRUPUL-ȚINTĂ 

 

I. Informații personale 

1.1. Nume și prenume ________________________________, CNP ________________________, 

adresa _____________________________________________________, telefon ______________________, 

e-mail _____________________________________. 

1.2.  Gen:       Masculin;            Feminin 

1.3. Naționalitate: ___________________ 

1.4. Vârstă: ________________________ 

1.5. Locul de reședință:       Rural;          Urban 

II. Părinți/ tutori legali 

2.1  Nume și prenume ______________________________, CNP ________________________, 

adresa ____________________________________________________, telefon ______________________, 

e-mail _____________________________________. 

2.2 Nume și prenume ______________________________, CNP ________________________, adresa 

____________________________________________________, telefon ______________________, e-mail 

_____________________________________. 

III. Nivel de instruire: clasa ______________, profesor diriginte _____________________________. 

IV. Situații speciale: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

V. Activități la care participă: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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VI.  Evaluare inițială:  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

VII. Participare la activități:  

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

VIII. Evaluare finală. Recomandări 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Anexa 9 

ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT – ROSE 

Schema de granturi pentru licee 

Beneficiar: Liceul Teoretic ”Alexandru Marghiloman”, Buzău 

Titlul subproiectului: Modelarea Adolescenților pentru o Reușită Garantată – MARG  

Acord de grant nr.665/ SGL/ R II – 02.10.2018 

 

DECIZI A 

            Nr. ………….., din ………………………. 

 

 

DECIZIE 

pentru constituirea comisiei de selecție a elevilor din grupul-țintă  

al proiectului ROSE - MARG 

 

 

Având în vedere prevederile  

- Acordului de Împrumut nr. 8481-RO semnat la Washington în data de 17 aprilie 2015 între 

Guvernul României și Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială), ratificat de 

Parlamentul României prin Legea nr. 234/2015; 

- Manualului de Granturi pentru Licee, cuprinzând Ghidul Aplicantului, Ghidul Evaluatorului și 

Ghidul de Implementare, parte a Manualului Operaţional al Proiectului; 

- Acordului de grant nr. 665/ SGL/R II/ 02.10.2018; 

- Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învățământul 

secundar) între România și BIRD; 

- Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii de Guvern nr. 215/2015 privind aprobarea Programului Național Sprijin la 

bacalaureat, acces la facultate; 

- Hotărârii de Guvern nr. 26/2017privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației 

Naționale; 

- Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

(aprobat prin OM nr. 5079/2016) 

Directorul Liceului Teoretic ”Alexandru Marghiloman”, Buzău 

decide: 

Art. 1 Se numește comisia de selecție a elevilor din grupul-țintă al proiectului ROSE - MARG, în 

următoarea componență: 

 

1. Stoian Mirela, responsabil  

2. Cristache Cristina, secretar 

3. David Daniela, membru 

4. Tudor Oana, membru 

5. Negulescu Alina, membru 
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Art.2. Atribuțiile membrilor comisiei sunt: evaluarea dosarelor depuse de elevii care doresc să 

devină membrii în grupul-țintă al proiectului pentru primul an de implementare, pentru activitățile 

remediale aprobate; elaborarea raportului final de selecție; predarea documentelor rezultate 

coordonatorului de grant. 

Art.3. Membrii comisiei sunt oblicați să dea dovadă de obiectivitate și să evite conflictele de 

interese 

Art.4. Serviciul secretariat înmânează prezenta decizie spre executare responsabilului 

comisiei. 

 

Director 

Pîrlog Lenuța 

 
 

 

 

 


