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Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2: ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii,”
Domeniul major de intervenţie 2.1 ,,Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: „Stagii de pregătire practică de calitate - elevi mai bine pregătiţi pentru piaţa
muncii!”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/90/2.1/S/62356
FORMULAR INDIVIDUAL DE INTENȚIE CONSTITUIRE GRUP ȚINTĂ
CALIFICAREA MECANIC AUTO
Cod proiect:POSDRU/90/2.1/S/62356
Titlu proiect: „Stagii de pregătire practică de calitate - elevi mai bine pregătiţi pentru piaţa muncii!”
Manager proiect: Cornel Stelian Sandu
Axa prioritară 2,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii,”
Domeniul major de intervenţie 2.1,,Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Notă: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, 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 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 vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice,
transpusă prin Legea nr. 506/2004.
Sunt de de acord
Nu sunt de acord
Cu prelucrarea datelor in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in cadrul proiectului
POSDRU/90/2.1/S/62356.
I. Informaţii personale:
I.1. Nume participant (nume şi prenume) ____________________________________________
CNP ______________________, adresa: ______________________________________________
___________________________________________________________________________
Telefon:_________________________
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I.2. Gen:
Masculin

Feminin

I.3. Naţionalitate:
română

alta(specificaţi)_________________

I.4. Vârstă (vârsta în ani împliniţi):
____
I.5. Locul de reşedinţă:
rural

urban

II. Nivelul de instruire (nivelul ultimei instituţii de învăţământ absolvite):
Unitate de învăţământ secundar
• Învăţământ secundar superior
o Ciclul superior al liceului1
- Filiera teoretică
- Filiera tehnologică
- Filiera vocaţională
• Învăţământ secundar inferior
Ciclul inferior al liceului2
- Filiera teoretică
- Filiera tehnologică
- Filiera vocaţională
o Anul de completare3
- Filiera tehnologică – ruta
progresivă
4
o Şcoala de arte şi meserii
- Filiera tehnologică – ruta
progresivă de calificare
5
o Ciclul gimnazial
o

1

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.
2

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
3

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

4

În şcolile de arte şi meserii se organizează învăţământ pentru profesoinalizare, 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.
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III. Apartenenţa la un grup vulnerabil:
Persoane de etnie roma
Persoane cu dizabilităţi
Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul
instituţionalizat de protecţie a copilului
Familii care au mai mult de 2 (doi) copii
Familii monoparentale
Copii în situaţii de risc
Persoane afectate de boli care le influenţează
viaţa profesională şi socială (HIV/SIDA, cancer
etc.)
IV.Unitatea de învățământ
__________________________________
V.Am luat cunoștință de obiectivele și beneficiile ce decurg din acest proiect
Doresc
nu doresc
sa particip la activitatile proiectului pe toata durata desfasurarii stagiilor de pregatire practica,
si am luat cunostinta de urmatoarele criterii de selectie:
Nr
Criteriul
Punctaj
crt
30 puncte
1
Comportamentul şi disciplina manifestate atât la clasă căt şi
la atelierul –şcoală (în urma consultărilor maiştrilor de atelier,
cât şi a diriginţilor cls. a IX-X a SAM)
2
Rezultatele obţinute la instruirea teoretică şi practică în clasele
20 puncte
a IX – X -a SAM ( peste 6,50)
3
Frecvenţa la clasă şi la practica de atelier ;
20 puncte
4
Performanta scolara aria curriculara tehnologii (peste 8.50)
20 puncte
Provenienta din familii a caror venit net pe membru de familie
10 puncte
5
este sub 500 lei.
Nota:
1) Elevul care va întruni cel puţin 70 de puncte, tinandu-se cont de ordinea descrescatoare a
punctajului obtinut la nivelul scolii, va participa la stagiile de pregatire practica
La punctaje egale se va lua in considerare elevul care a obtinut media scolara mai mare pe
parcursul anului scolar anterior .
2) Selecţia grupului ţintă al elevilor, se va desfăşura cu respectarea prevederilor legislaţiei în
vigoare cu privire la egalitate de şanse şi nediscriminare, şi luarea în considerare a tuturor
politicilor şi practicilor prin care să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricţie sau
preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri,
gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV,
apartenenţă la o categorie defavorizată.
Data
5

Semnatura elev

Cuprinde clasele V – VIII care se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I – VIII, V – VIII, V – X, I – X, I
– XII/XIII sau V – XII/XIII. De asemenea, în această categorie se înscriu şi absolvenţii ciclului gimnazial din cadrul unităţilor de învăţământ
special pentru copii cu deficienţe.

