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METODOLOGIE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

CAPITOLUL 1. Cadrul general
Prezenta metodologie de selecție a grupului țintă este elaborată în vederea implementării
proiectului „Prevenirea abandonului școlar – cale de creştere a performanței sistemului
educațional universitar” - ManPRO, finanțat prin proiectul privind învățământul secundar
(ROSE), schema de granturi necompetitive pentru universități, beneficiar: Academia de Studii
Economice din București (ASE), Facultatea de Management (MAN).
Metodologia de selecție a grupului țintă este elaborată în conformitate cu obiectivele ROSE,
strategia de dezvoltare instituțională a Academiei de Studii Economice din București și a
Facultății de Management.
Obiectivul general al proiectului ȋl constituie prevenirea și remedierea fenomenului de
abandon a studiilor universitare de la Facultatea de Management, Academia de Studii
Economice din Bucureşti prin integrarea în programe remediale a unui număr de 200 de
studenți, aflaţi în situația de risc de abandon și prin implementarea unui program de coaching,
dezvoltare personală; îndrumare și sprijin (tutorat), consiliere profesională și orientare în carieră
pentru aceeași colectivitate de studenți.
CAPITOLUL 2. Grupul țintă
Art. 1. Grupul țintă (GT) estimat al proiectului este de 200 studenți din anul I, învățământ de
licență, de la Facultatea Management din cadrul Academiei de Studii Economice din București.
Repartizarea GT pe durata celor doi ani de implementare ai proiectului va fi: 100 de studenți ȋn
anul I din anul universitar 2017 - 2018 și respectiv 100 de studenții în anul I din anul universitar
2018 -2019.
CAPITOLUL 3. Organizarea și desfășurarea procesului de selecție a grupului țintă
Art. 2. În vederea desfășurării procesului de selecție a grupului țintă, va fi constituită o comisie
de selecție, formată din:
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Prof. univ. dr. Rǎzvan Cǎtǎlin DOBREA (președinte),
Prof. univ. dr. Ion POPA
Prof. univ. dr. Cosmin DOBRIN
Prof. univ Carmen Nadia CIOCOIU (membru),
Conf. univ. dr. Cezar Simion (membru),
Ec. Maria DONCIU – secretar comisie (fǎrǎ drept de vot).

Art. 3. Recrutare. Pentru selecţia grupului țintă se vor organiza sesiuni periodice de informare
și conștientizare asupra beneficiilor proiectului și riscul de abandon, pentru studenții din anul
1, Facultatea Management. În cadrul acestor sesiuni, comisia desemnatǎ ȋn acest sens, va
proceda la prezentarea informațiilor cu privire la activitățile, rezultatele proiectului și avantajele
participării la proiect. În cadrul acestor sesiuni se va proceda la motivarea studenților pentru
ȋnscrierea la activitățile proiectului precum și la distribuirea de materiale specifice de
conștientizare.
Criteriile de selecţie ce vor fi avute ȋn vedere sunt ȋn conformitate cu obiectivele ROSE,
strategia de dezvoltare instituţionalǎ a ASE București și a Facultǎţii de Management, dupǎ cum
urmeazǎ:
- sunt studenti in anul I la Facultatea de Management;
- au intrat la facultate cu medii mai mici sau egale cu nota 7 la examenul de bacalaureat;
- aparțin grupurilor socio-economice defavorizate, cum sunt: a. provin din familii cu venituri
mici; b. provin din mediul rural; c. sunt orfani de unul sau de ambii părinți; d. provin de la
centre de plasament, orfelinate, alte instituții similare; sau e. sunt de etnie romă.
- dupǎ prima sesiune de evaluare din semestrul 1, anul 1 de studiu, au mai mult de douǎ
restanţe.
Criteriile menţionate NU SUNT EXCLUSIVE, de activitǎţile proiectului putând beneficia
TOŢI STUDENŢII ANULUI I AI FACULTǍŢII DE MANAGEMENT. De asemenea, ȋn
urma experienţei dobândite prin derularea proiectului pot fi introduse noi criterii care sǎ
rǎspundǎ necesitǎţilor constatate.
Pentru recrutarea studenţilor vor fi demarate mai multe tipuri de acţiuni:
- prezentarea proiectului - activitățile, rezultatele proiectului și avantajele participării la
acesta ȋn cadrul unor ȋntâlniri cu studenţii anului I;
- promovarea proiectului prin canalele de comunicare ȋn mass-media de la nivelul ASE
din București și al Facultǎţii de Management;
- consultarea documentelor personale ale studenţilor anului I aflate la dosarele de
ȋnscriere ale anului I și realizarea unor liste cu potenţialii beneficiari care se ȋnscriu ȋn criteriile
de selecţie ale grupului ţintǎ;
- contactarea pe mail și telefonicǎ a potenţialilor beneficiari respectiv informarea asupra
serviciilor oferite ȋn cadrul proiectului.
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Art. 4. Dosarul de selecție. În vederea înscrierii în procesul de selecție a grupului țintă,
candidații vor depune un dosar individual care va conține:
 curriculum vitae (Anexa 5);
 declarație de implicare în activitățile proiectului (Anexa 6);
 copie după cartea de identitate;
 adeverință care probează că este înmatriculat în anul 1 de studii, Facultatea de
Management, ASE din București;
 formular grup țintă (Anexa 7).
 declarație consimțământ prelucrare date personale (Anexa 8).
 alte documente doveditoare necesare: ex. declaraţie de venituri, certificat medical,
dovezi privind apartenenţa la anumite grupuri, dovezi privind situaţia școlarǎ etc.
Depunerea dosarului se va realiza personal la sediul secretariatului proiectului, iar acesta va fi
ȋnregistrat corespunzǎtor ȋn registrul de evidenţǎ al candidaţilor pentru grupul ţintǎ.
Art. 5. Selecția.
Procesul de selecție a grupului țintă se va realiza în baza prezentei metodologii și cuprinde două
etape:
1. Etapa administrativă.
Etapa de verificare administrativă vizează componenţa setului de documente care probează
calitatea de eligibil pentru ȋnscrierea ȋn grupul țintă. În cadrul acestei etape se va verifica, cu
ajutorul unui formular - grila de tip check list (Anexa 1) existența fiecărui document din dosarul
de selecție.
Caracteristicile analizate în etapa de verificare administrativă sunt cel puțin următoarele:
 dosarul de grup țintă este complet și integrează toate documentele solicitate prin
metodologia de selecție,
 toate documentele sunt asumate prin semnaturǎ de către candidatul la ȋnscrierea ȋn
grupul țintă;
 toate documentele sunt ȋn perioada de valabilitate la momentul depunerii dosarelor;
 toate documentele utilizează formatele specificate în cadrul metodologiei de selecție.
În situația în care la una din caractertisticile analizate se va obține NU, persoana respectivă este
descalificată și nu va fi admisă în etapa de verificare tehnică. Prin secretariatul proiectului,
candidatul va fi contactat ȋn vederea comunicǎrii deciziei precum și pentru a fi informat privind
posibilitatea completǎrii / actualizǎrii dosarului de candidat cu participarea la o sesiune de
selecţie ulterioarǎ.
2. Etapa tehnică.
Etapa de verificare tehnică va integra 4 categorii de criterii, după cum urmează:
 studenti in anul 1 la Facultatea de Management (max. 10 puncte);
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studenti in anul 1 la Facultatea Management, cu media la examenul de
bacalaureat: maxim: 40 de puncte. (ȋntre nota 6 și 6,25: 40 de puncte; între 6.26 și 6.50:
30 puncte; între 6,51 și 6.75: 20 de puncte, 6.76 și 7: 10 puncte);
studenti in anul 1 la Facultatea de Management cu urmatoarele caracteristici
socio-economice – studenți care provin din familii cu venituri mici (se va lua în calcul
eligibilitatea pentru obținerea bursei sociale ca prag al veniturilor, conform
regulamentelor ȋn vigoare) sau studenți care provin din mediul rural (conform
informaţiilor din cartea de identitate): 10 puncte; studenții cu probleme medicale persoane cu dizabilități sau boli cronice (certificate prin documente emise de organisme
abilitate): 10 puncte; orfani de unul sau de ambii părinți (pe baza documentelor sau a
declaraţiei pe propria rǎspundere): 10 puncte; provin de la centre de plasament,
orfelinate, alte instituții similare (pe baza documentelor sau a declaraţiei pe propria
rǎspundere): 10 puncte; persoane de etnie romă: 10 puncte.
studenti in anul 1 la Facultatea Management cu situația școlară, dupa cum
urmeaza: studenți cu mai mult de 2 restanțe după prima sesiune de examene din anul 1
de studiu de la Facultatea de Management (conform situaţiei privind rezultatele la
examene): 10 puncte.

Art. 6. Verificarea și evaluarea dosarelor. Comisia de selecție se va întruni periodic pentru a
verifica, din punct de vedere administrativ și tehnic, dosarele de selecție a candidaţilor pentru
grupul țintă al proiectului. Ȋn etapa de verificare tehnică, pentru fiecare dosar analizat se va
completa o grilă de punctaj, care ulterior va fi depusǎ la dosarul candidatului. Formatul grilei
de punctaj este anexat prezentei metodologii de selecție (Anexa 2). Nu există punctaj minim
prag, selecția fiind realizatǎ în ordinea descrescătoare a punctajelor, în conformitate cu criteriile
stabilite.
Grilele de punctaj ale candidaţilor sunt asumate prin semnaturǎ de către toți membrii comisiei
de selecție. După fiecare etapă de verificare tehnică se va realiza o decizie de aprobare a
dosarelor de grup țintă (Anexa 3). Aceasta va fi comunicatǎ candidaţilor prin intermediul
adreselor de mail și afișatǎ la un loc accesibil pentru candidaţi. Deciziile vor fi înaintate echipei
de implementare în vederea integrării persoanelor selectate în fluxul activităților proiectului.
Art. 7. Contestații. Rezultatele selecției pot fi contestate de către studenții - candidaţi care nu
au fost incluși în grupul țintă după finalizarea selecției, prin depunerea unei contestații la sediul
proiectului (Anexa 4). Procedura de contestații presupune realizarea unei noi comisii de
selecție, alcătuită din alte persoane decât cele care au evaluat inițial dosarul, precum și reluarea
procedurii de verificare administrativă și tehnică. În cadrul comisiilor de contestații, directorul
de grant nu va mai fi președintele comisiei. Procedura de contestații presupune reluarea
procesului de verificare în conformitate cu prevederile metodologiei de selecție.
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Art. 8. Participarea în cadrul proiectului. Participarea la activitățile proiectului se va realiza
modular, astfel că un student ce aparține grupului țintă poate participa la toate activitățile
proiectului. Un student poate alege la ce activități va participa. Acesta poate participa la una,
două sau toate activitățile, însă decizia este a acestuia, în funcție de propriile nevoi și aspirații.
Deciziile privind implicarea sau neimplicarea ȋn anumite activitǎţi ale proiectului vor fi
comunicate de cǎtre membrii grupului cǎtre echipa de implementare prin intermediul
secretariatului proiectului. Grupul țintă va beneficia de informații despre toate activitățile și va
decide la care va participa.
Art. 9. Actualizarea metodologiei de selecţie. Prezenta metodologie poate fi
completatǎ/actualizatǎ ȋn funcţie de evoluţia activitǎţilor proiectului și de modul ȋn care
indicatorii proiectului pot fi ȋndepliniţi pe durata proiectului.
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Anexa 1. Grila de verificare pentru etapa administrativă
Nr.
crt.

Nume și prenume
student

CNP

1.

2.

Comisia de selecție
Președinte - .........................................................
Membru - ............................................................
Membru - ............................................................
Membru - ............................................................
Membru - ............................................................
Secretariat: ..........................................................

Document
Curriculum Vitae
Declarație de implicare în activitățile proiectului
Copie după cartea de identitate
Adeverință care probează că este înmatriculat în anul 1 de studii
Formular grup țintă
Declarație consimțământ prelucrare date personale
Alte documente doveditoare
Curriculum Vitae
Declarație de implicare în activitățile proiectului
Copie după cartea de identitate
Adeverință care probează că este înmatriculat în anul 1 de studii
Formular grup țintă
Declarație consimțământ prelucrare date personale
Alte documente doveditoare

Este inclus în
dosar
DA
NU
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
Data,

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)
SCHEMA DE GRANTURI NECOMPETITIVE PENTRU UNIVERSITĂȚI
BENEFICIAR: Academia de Studii Economice din București (ASE), Facultatea de Management
TITLUL PROIECTULUI: Prevenirea abandonului școlar – cale de creştere a performanței sistemului educațional universitar” – ManPRO

Anexa 2. Grila de punctaj obținut în etapa de verificare tehnică
Nume și
Punctaj
Nr.
CNP
Criteriu
Detaliere acordare punctaj
prenume
obținut
Calitatea de
Maxim: 10 puncte
Student
Media la
ȋntre nota 6 și 6,25: 40 de puncte
examenul de
între 6.26 și 6.50: 30 puncte;
bacalaureat
între 6,51 și 6.75: 20 de puncte;
între 6.76 și 7: 10 puncte;
Situația sociostudenți care provin din familii cu venituri mici (se va lua în calcul
economică
eligibilitatea pentru obținerea bursei sociale ca prag al veniturilor) sau
studenți care provin din mediul rural: 10 puncte;
studenți cu probleme medicale - persoane cu dizabilități sau boli cronice:
10 puncte
studenți orfani de unul sau de ambii părinți: 10 puncte
studenți care provin de la centre de plasament, orfelinate, alte instituții
similar: 10 puncte
studenți de etnie romă: 10 puncte
Situația școlară studenți cu mai mult de 2 restanțe după prima sesiune de examen: 10
puncte
TOTAL
Comisia de selecție
Data,
Președinte - .........................................................
Membru - ............................................................
Membru - ............................................................
Membru - ............................................................
Membru - ............................................................
Secretariat: ..........................................................
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Anexa 3. Decizie de aprobare a dosarelor de grup țintă
În urma aplicării grilei de punctaj din etapa de verificare administrativă și tehnică, anexată
prezentei decizii, următorii studenți sunt incluși în grupul țintă al Proiectului ROSE ”Prevenirea
abandonului școlar – cale de creştere a performanței sistemului educațional universitar” –
ManPRO”

Nr.crt.
1.
2.
3.

Nume și prenume

Comisia de selecție
Președinte - .........................................................
Membru - ............................................................
Membru - ............................................................
Membru - ............................................................
Membru - ............................................................
Secretariat: ..........................................................

CNP

Grup țintă
□ DA
□ Nu
□ DA
□ Nu
□ DA
□ Nu
Data,

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)
SCHEMA DE GRANTURI NECOMPETITIVE PENTRU UNIVERSITĂȚI
BENEFICIAR: Academia de Studii Economice din București (ASE), Facultatea de Management
TITLUL PROIECTULUI: Prevenirea abandonului școlar – cale de creştere a performanței

sistemului educațional universitar” – ManPRO
Anexa 4. Formular contestație punctaj acordat

Contestație
Subsemnatul/a, ________________________________________, identificat/ă cu cartea de
identitate seria __________, nr. ____________, CNP ________________________, contest
rezultatul selecției grupului țintă în cadrul proiectului „Prevenirea abandonului școlar – cale
de creştere a performanței sistemului educațional universitar” – ManPRO și solicit
recalcularea acestuia.

Data,

Semnătura,
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Anexa 5. Model CV
INFORMAŢII
PERSONALE

Scrieți numele şi prenumele
Scrieți numele străzii, numărul, orașul, codul poștal, ţara

Scrieți numărul de telefon

Scrieți numărul de telefon mobil

Scrieți adresa de email

Sexul Scrieți sexul | Data nașterii zz/ll/aaaa | Naționalitatea Scrieți
naționalitatea

GRUP ŢINTĂ PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

Proiect ROSE ”Prevenirea abandonului școlar – cale de creștere a
performanţei sistemului educațional universitar” -ManPRO”

EDUCAŢIE ŞI
FORMARE
Scrieți calificarea obținută
Scrieți datele (de la - până
la)

COMPETENŢE
PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Scrieți denumirea organizaţiei de educație sau formare şi localitatea (dacă este
relevant, scrieți şi ţara)

Scrieți limba maternă / limbile materne

Alte limbi străine cunoscute

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE
Semnătura titularului,
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Anexa 6. Declarație de implicare în activitățile proiectului

ANGAJAMENT
de implicare în activităţile proiectului

Subsemnatul/a_______________________________________________________________,
identificat/ă

cu cartea de identitate seria __________, nr. ___________________,

CNP__________________________________

cu

domiciliul

în

localitatea_________________________,
str._________________________________________________, nr.________, bl.________,
sc.________,

ap.______,

sectorul/județul

____________________________________,

beneficiar(ă) al(a) Proiectului ROSE ”Prevenirea abandonului școlar – cale de creştere a
performanței sistemului educațional universitar” - ManPRO, declar pe propria răspundere că
am fost informat(ă) despre obiectivele şi activităţile proiectului şi mă angajez să respect
cerinţele programului, să particip la toate activităţile care îmi revin şi să întocmesc toate
documentele solicitate de echipa de management al proiectului.

Data:
Semnătura,
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Anexa 7. Formular grup țintă
Formularul de înregistrare a grupului țintă
Acord de grant
Nr. 55/SGU/NC/I din data 23.11.2017
Titlu proiect:
Prevenirea abandonului școlar – cale de creștere a performantei sistemului educațional universitar” - ManPRO
Director grant:
Răzvan Cătălin DOBREA / Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Management

Notă: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr.
677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date cu modificările
și completările ulterioare, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecţia vieții private
în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.

I. Informaţii personale:
I.1. Nume participant (nume şi prenume)
____________________________________________________, CNP _____________________, adresa: _______________
____________________________________________________________________________________________________
Telefon:_________________________E-mail:_________________________
I.2. Gen:

Masculin

I.3. Naționalitate:

Feminin
română

alta (specificați)_________________

I.4. Vârstă (vârsta în ani împliniți):
15 – 24 ani
25 – 45 ani
45 – 54 ani
55 – 64 ani
I.5. Locul de reședință:

rural

urban

II. Nivelul de instruire (nivelul ultimei instituții de învățământ absolvite):
Instituție de învățământ superior
 licență
 master
 doctorat
 post-doctorat
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Unitate de învățământ terțiar non-universitar1
 Școală post-liceală
 Școală de maiştri
Unitate de învățământ secundar
 Învăţământ secundar superior
o Ciclul superior al liceului2
Filiera teoretică
Filiera tehnologică
Filiera vocațională
 Învăţământ secundar inferior
o Ciclul inferior al liceului3
- Filiera teoretică
- Filiera tehnologică
- Filiera vocațională
o Anul de completare4
- Filiera tehnologică – ruta progresivă
o Școală de arte şi meserii5
Filiera tehnologică – ruta progresivă de calificare
III. Apartenența la un grup ţintǎ al proiectului:
Provin din familii cu venituri mici (se va lua în calcul eligibilitatea pentru obținerea bursei
sociale ca prag al veniturilor)
Provin din mediul rural
Sunt persoane cu dizabilități sau boli cronice
Sunt orfani de unul sau de ambii părinți
Provin de la centre de plasament, orfelinate, alte instituții similare
Persoane de etnie romă
Studenți cu mai mult de 2 restanțe după prima sesiune de examene
Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecţie a copilului
Familii care au mai mult de 2 (doi) copii
Copii în situaţii de risc
Femei
Persoane fără adăpost
Victime ale violenței în familie
Persoane afectate de boli care le influenţează viața profesională şi socială (HIV/SIDA, cancer
etc.)
Imigranți
Refugiați
Persoane care solicită azil
Persoane care locuiesc în comunități izolate
Victime ale traficului de persoane
Persoane afectate de boli ocupaționale
Altele (de specificat)
Ciclu de învăţământ non-universitar care asigură o calificare superioară celei obţinute prin învăţământ secundar şi la care au acces
absolvenţii de învăţământ secundar superior, cu sau fără diplomă de bacalaureat.
2
Cuprinde clasele XI – XII/XIII, care se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I – X, V – X, I –
XII/XIII, V – XII/XIII sau IX – XII/XIII. În învăţământul liceal sunt cuprinşi şi absolvenţii fostelor şcoli medii de cultură generală,
şcolilor medii de specialitate, precum şi absolvenţii liceelor care au funcţionat cu 10 clase.
3
Cuprinde clasele IX – X, care se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I – X, V – X, I – XII/XIII, V
– XII/XIII sau IX – XII/XIII
4
Perioadă de pregătire urmată şi absolvită de absolvenţii şcolilor de arte şi meserii cu certificat de absolvire şi cu certificat de calificare
profesională nivel 1. Absolvenţii anului de completare pot fi certificaţi pentru nivelul 2 de calificare şi au acces în ciclul superior al
liceului
5
În şcolile de arte şi meserii se organizează învăţământ pentru profesionalizare, în scopul calificării de nivel 1 (profil tehnic, resurse
naturale şi protecţia mediului, servicii). Şcolile de arte şi meserii pot funcţiona independent sau în cadrul unităţilor de învăţământ cu
clasele I – X, I – XII/XIII, V – X, V – XII/XII sau IX – XII/XII.
1
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Subsemnatul/a (Nume Prenume),

Subsemnatul (Nume Prenume),

________________________________________
cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de
legea penală, conform prevederilor Articolului
292 din Codul Penal, declar pe propria răspundere
că datele din prezentul formular au fost
completate în prezența mea.

__________________________________________
cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de
legea penală, conform prevederilor Articolului 292
din Codul Penal, declar pe propria răspundere că
datele completate în prezentul formular corespund
cu realitatea.

Nume prenume

Nume prenume

Semnătura

Semnătura
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Anexa 8. Declarație consimțământ prelucrare date personale
Declarație de consimțământ

Subsemnatul/a_______________________________________________________,
identificat/ă

cu cartea de identitate seria __________, nr. ___________________,

CNP__________________________________

cu

domiciliul

în

localitatea________________________, str._______________________________________,
nr.______, bl. _____, sc.________, ap.______, sectorul/județul ______________________,
declar pe propria răspundere că sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale, acestea
urmând a fi tratate în condiţii de confidențialitate, 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 națională prin Legea nr.
677/2001, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile
Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieții private
în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.

Data,

Semnătura,

