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Anexa 1.1.a - Machetă anunț selecție grup țintă  

 
 

ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ 

 
1. Grup tinta categoria B - Tineri care au părăsit timpuriu școala, cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani, care au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta 

corespunzătoare clasei neabsolvite 

2. Categoria C - tineri, care au un loc de muncă, cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani, care nu au absolvit învățământul obligatoriu 

3. Categoria D - adulți 25-64 ani, care nu au absolvit învățământul obligatoriu 

 

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți vă invită să participați la procesul de selecție a participanților la activitățile organizate în cadrul 

proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 „Acțiuni pentru Dobândirea 

competențelor cheie prin Șanse egale la educație” – POCU/665/6/23/134153, implementat de către Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți în 

parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, Centrul Școlar De Educație Incluzivă „Aurora” Reșița și Asociația GO-AHEAD.  

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității serviciilor educaționale și a accesului la acestea prin reintegrarea în educație și 

formare a 600 (dintre care 211 persoane de etnie roma și 423 persoane din zona rurală) de tineri care au abandonat școala și adulți care nu și-au 

finalizat educația obligatorie și prin îmbunățățirea competențelor pentru 520 membri ai personalului didactic din învățământul preuniversitar/ 

personal de sprijin și auxiliar din școli/ persoane din echipe manageriale de la nivelul școlilor, din județele Mehedinți și Caraș-Severin. 
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DOSARUL DE ÎNSCRIERE 

 

 

 

Continutul dosarului de participare 

Nr. 

crt. 

Grup tinta categoria B                                    

(Tineri care au părăsit timpuriu școala, cu 

vârsta cuprinsă între 12-16 ani, care au 

depășit cu cel puțin 4 ani vârsta 

corespunzătoare clasei neabsolvite) 

Grup tinta categoria C                                             

(Tineri, care au un loc de muncă, cu vârsta 

cuprinsă între 16-24 ani, care nu au absolvit 

învățământul obligatoriu) 

Grup tinta categoria D                                     

(adulți 25-64 ani, care nu au absolvit 

învățământul obligatoriu) 

1. Cerere de înscriere în care se completează și 

opțiunile pentru calificările profesionale 

aprobate conform legislației în vigoare și 

opțiunea pentru studierea programului în limba 

maternă, dacă este cazul 

Cerere de înscriere în care se completează și opțiunile 

pentru calificările profesionale aprobate conform 

legislației în vigoare și opțiunea pentru studierea 

programului în limba maternă, dacă este cazul 

Cerere de înscriere în care se completează și 

opțiunile pentru calificările profesionale 

aprobate conform legislației în vigoare și 

opțiunea pentru studierea programului în 

limba maternă, dacă este cazul 

2. Formular POCU de înscriere în cadrul grupului 

țintă.             

Atragem atenţia completării tuturor câmpurilor 

din Formularul individual de înregistrare al 

participantului. În situaţia în care cei înscrişi nu 

dispun de adresă de e-mail, se va trece adresa 

părintelui/tutorului; 

Formular POCU de înscriere în cadrul grupului țintă.                                             

Atragem atenţia completării tuturor câmpurilor din 

Formularul individual de înregistrare al participantului. 

În situaţia în care cei înscrişi nu dispun de adresă de e-

mail, se va trece adresa părintelui/tutorului; 

Formular POCU de înscriere în cadrul 

grupului țintă.                        

Atragem atenţia completării tuturor 

câmpurilor din Formularul individual de 

înregistrare al participantului. În situaţia în 

care cei înscrişi nu dispun de adresă de e-

mail, se va trece adresa părintelui/tutorului; 
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3. Declarație consimțământ privind prelucrarea 

datelor personale; 

Declarație consimțământ privind prelucrarea datelor 

personale; 

Declarație consimțământ privind prelucrarea 

datelor personale; 

4. Declarație/angajament de respectare a cerințelor 

proiectului; 

Declarație/angajament de respectare a cerințelor 

proiectului; 

Declarație/angajament de respectare a 

cerințelor proiectului; 

5. Declaraţie de evitare a dublei finanţări; Declaraţie de evitare a dublei finanţări; Declaraţie de evitare a dublei finanţări; 

6. Declarație pe proprie răspundere că nu este 

copilul înscris într-o formă de învățământ, 

semnată de părinte/tutore legal (dacă este cazul); 

Declarație pe proprie răspundere că nu este înscris într-

o formă de învățământ, semnată de părinte/tutore legal 

(dacă este cazul); 

Declarație pe proprie răspundere că nu este 

înscris într-o formă de învățământ; 

7. Declarație/adeverință care să ateste apartenența 

la grupuri dezavantajate/vulnerabile (copiii de 

etnie roma, persoanele din mediul rural etc.); 

Declarație/adeverință care să ateste apartenența la 

grupuri dezavantajate/vulnerabile (copiii de etnie roma, 

persoanele din mediul rural etc.); 

Declarație/adeverință care să ateste 

apartenența la grupuri 

dezavantajate/vulnerabile (copiii de etnie 

roma, persoanele din mediul rural etc.); 

8. Copie după certificat de naștere/CI autentificată 

ca fiind conformă cu originalul 

Adverință care să ateste calitatea de angajat pe piața 

forței de muncă; 

Adverință care să ateste calitatea de angajat 

pe piața forței de muncă; 

9.   Copie după certificat de naștere/CI. autentificată ca 

fiind conformă cu originalul 

 Copie după certificat de naștere/CI 

autentificată ca fiind conformă cu originalul 

10. 
 

Copia certificatului de căsătorie, autentificată ca 

fiind conformă cu originalul - dacă este cazul 

Copia certificatului de căsătorie, 

autentificată ca fiind conformă cu 

originalul - dacă este cazul 

11. Acte doveditoare privind absolvirea 

învățământului primar și/sau a claselor de 

gimnaziu parcurse (foaie matricolă pentru 

clasa a V-a, a VI-a sau a VII-a 

Acte doveditoare privind absolvirea 

învățământului primar și/sau a claselor de 

gimnaziu parcurse (foaie matricolă pentru clasa a 

V-a, a VI-a sau a VII-a 

Acte doveditoare privind absolvirea 

învățământului primar și/sau a claselor de 

gimnaziu parcurse (foaie matricolă pentru 

clasa a V-a, a VI-a sau a VII-a 

 



   
„Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație” – POCU/665/6/23/134153 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

 

CRITERII DE DEPARTAJARE 

În cazul în care vor exista mai mulți candidați comparativ cu locurile disponibile în categoria aferentă a grupului țintă din cadrul proiectului, care 

au depus dosare de candidatură complete, se vor aplica următoarele criterii de departajare: 

1. Data și ora înscrierii; 

 

Atenție! 

În cazul în care un dosar este incomplet, data de înscriere în grupul țintă va fi cea la care dosarul de înscriere este complet. 

 

 

 

LOCAȚIA DE DEPUNERE A DOSARELOR:  

 La sediul Solicitantului, Partenerului 1 și Partenerului 2, în conformitate cu prevederile prezentei Metodologii 
 

TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR:  

 

TERMEN SELECȚIE GRUP ȚINTĂ:  

 
 

MODALITATEA DE DERULARE A ACTIVITĂȚILOR:  

☐ ONLINE ( CONDITII SPECIFICE)    ☐ FAȚĂ ÎN FAȚĂ 
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Metodologia de selecție și de lucru cu grupul țintă, precum și anexele acesteia sunt disponibile pentru a fi descărcate de la adresa: 
http://mh.edu.ro/ (Solicitant) http://www.isjcs.ro  (Partener 1); https://cseia.ro (Partener 2) 
 

Informații suplimentare referitoare la proiect puteți obține la adresa de e-mail sanseegaleeducatie@gmail.com.  
 

http://mh.edu.ro/
http://www.isjcs.ro/
https://cseia.ro/
mailto:sanseegaleeducatie@gmail.com
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