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Metodologie selecție grup țintă 
 

1. Cadrul general  

Prezenta metodologie de selecție a grupului țintă este elaborată în vederea implementării proiectului 

„Creșterea performanței academice în învățământ superior din domeniul financiar prin prevenirea 

abandonului studiilor universitare (ROSE-fin)”, finanțat prin proiectul privind învățământul secundar 

(ROSE), schema de granturi necompetitive pentru universități – SGU NC II,  beneficiar: Academia de 

Studii Economice din București (ASE), Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori 

(FABBV), potrivit contractului de finanțare nr. AG 220/SGU/NC/II/18.09.2019, încheiat între Ministerul 

Educației Naționale și Academia de Studii Economice din București. 

Metodologia de selecție a grupului țintă este elaborată în conformitate cu obiectivele ROSE și strategia 
de dezvoltare instituțională a Academiei de Studii Economice din București. Obiectivul general al 
proiectului constă în crearea și implementarea unui program de îmbunătățire a performanțelor 
academice ale studenților înmatriculați în anul I de studii, ciclul licență, la Facultatea de Finanțe, 
Asigurări, Bănci și Burse de Valori din Academia de Studii Economice din București, în vederea creșterii 
ratei de retenție în primul an de studii universitare, a promovabilității, angajabilității și ocupabilității 
acestora pe piața muncii, prin furnizarea unui set integrat de activități de tipul celor remediale, de 
coaching, dezvoltare personală, îndrumare și sprijin (tutorat), consiliere profesională și orientare în 
carieră unui număr de 320 de studenți, înmatriculați în anul I de studii universitare și aflați într-o 
situație asociată cu risc ridicat de abandon al studiilor universitare. 
Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, iar activitatea de selecție a grupului țintă este 
prevăzută a se realiza în fiecare an de implementare, în lunile octombrie - iulie. 
 

2. Grupul țintă 

Art. 1.  
(1) Grupul țintă (GT) estimat al proiectului este de 320 studenți din anul I, învățământ de licență, 

de la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori din cadrul Academiei de Studii 

Economice din București. Repartizarea GT pe durata celor doi ani de implementare ai 

proiectului va fi: 160 de studenți în anul I, din anul universitar 2019-2020 și, respectiv, 160 de 

studenții în anul I, din anul universitar 2020-2021.  

(2) Pentru includerea în grupul țintă al proiectului vor fi avuți în vedere atât studenții de la forma 

de învățământ cu frecvență, finanțați integral de la bugetul de stat, cât și cei ce sunt înscriși 

pe locurile cu taxă, indiferent de cetățenie. 

(3) Grupul țintă va fi implicat în activitățile de implementare a proiectului, precum organizarea de 

activități remediale, de îndrumare și sprijin, de consiliere și orientare, de dezvoltare personală  
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etc., în scopul reducerii abandonului universitar în anul I de studii determinat, în principal, de 

neîndeplinirea cerințelor minimale din punct de vedere educațional.  

 
3. Organizarea și desfășurarea procesului de selecție a grupului țintă 

Art. 2.  
(1) În vederea desfășurării procesului de selecție a grupului țintă, va fi constituită o comisie de 

selecție, formată din următorii membri:  

 Conf. univ. dr. Georgiana Camelia GEORGESCU (președinte); 

 Conf. univ. dr. Rodica GHERGHINA (membru); 

 Conf. univ. dr. Lucian ȚÂȚU (membru); 

 Lect. univ. dr. Radu CIOBANU (membru); 

 Lect. univ. dr. Mihaela IACOB (membru); 

 Elena TENE – secretar comisie.  

(2) Comisia de selecție a grupului țintă își desfășoară activitatea în condițiile în care sunt prezenți 

la ședință președintele și minimum doi membri. În cazul în care, din motive obiective, 

președintele nu își poate exercita atribuțiile în cadrul acestei comisii de selecție, acestea vor 

fi preluate de conf. univ. dr. Lucian Țâțu. 

(3) Membrii echipei de proiect care formează comisia de selecție, implicați în evaluarea 

candidaturilor în cadrul procesului de selecție, vor respecta următoarele principii: 

a. exercitarea atribuțiilor cu responsabilitate și corectitudine; 

b. declinarea evaluării în situația în care constată că se află într-o situație de conflict de 

interese; 

c. evaluarea obiectivă a candidaturilor, pe baza egalității de șanse, a transparenței și a 

respectării criteriilor stabilite în prezenta metodologie; 

d. respectarea prezentei metodologii de selecție și a termenelor privind constituirea grupului 

țintă al proiectului; 

e. păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal ale participanților la procesul de 

selecție; 

f. arhivarea și gestionarea, în condiții optime de siguranță, a formatului electronic al dosarelor 

candidaților pentru selecția în grupul țintă al proiectului. 

 
Art. 3. Recrutare 

(1) Pentru selecția grupului țintă, se vor organiza sesiuni periodice de informare și conștientizare 
asupra beneficiilor proiectului și asupra riscului de abandon, pentru studenții din anul I de 
studiu, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori. În cadrul acestor sesiuni, 
membri ai comisiei desemnate în acest sens vor proceda la prezentarea informațiilor cu privire 
la activitățile, rezultatele proiectului și avantajele participării la activitățile din proiect. În 
cadrul acestor sesiuni, se va proceda la motivarea studenților pentru înscrierea la activitățile 
proiectului, precum și la distribuirea de materiale specifice de conștientizare (fie în format 
fizic, fie în format electronic).  
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(2) Criteriile de selecție ce vor fi avute în vedere sunt în conformitate cu obiectivele ROSE, 
strategia de dezvoltare instituțională a ASE București și a Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci 
și Burse de Valori, după cum urmează: 
Criteriu principal: 

 sunt studenți în anul I la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori;  
Criterii secundare: 

 au intrat la facultate cu medii mai mici sau egale cu nota 7 la examenul de bacalaureat; 

 aparțin grupurilor socio-economice defavorizate, de tipul: 
a. provin din familii cu venituri mici;  
b. provin din mediul rural; 
c. sunt persoane cu dizabilități sau boli cronice; 
d. sunt orfani de unul sau de ambii părinți;  
e. provin de la centre de plasament, orfelinate, alte instituții similare;  
f. sunt de etnie romă; 

 după prima sesiune de evaluare din semestrul I, anul I de studiu, au mai mult de două restanțe. 
(3) Pentru a fi incluși în grupul țintă, studenții trebuie să îndeplinească cumulativ criteriul principal 

și cel puțin unul dintre criteriile secundare. 
(4) De asemenea, în urma experienței dobândite prin derularea proiectului, pot fi introduse noi 

criterii care să răspundă necesităților constatate. Criteriile menționate nu sunt exclusive, de 
activitățile proiectului putând beneficia toți studenții anului I din Facultatea de Finanțe, 
Asigurări, Bănci și Burse de Valori. 

(5) Pentru recrutarea studenților, vor fi demarate mai multe tipuri de acțiuni:  

 realizarea și diseminarea prezentării proiectului – activitățile, rezultatele proiectului și 
avantajele participării la acesta, calendarul și modul de derulare a procedurii de selecție a 
grupului țintă pe baza prezentei metodologii, în cadrul unor întâlniri cu studenții anului I; 

 promovarea proiectului prin canalele de comunicare existente la nivelul ASE București și al 
Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (pagina web a facultății; pagini și 
grupuri ale facultății din cadrul rețelelor de socializare, facebook, Instagram etc., pagina 
facultății din rețeaua LinkedIn etc.); 

 consultarea documentelor personale ale studenților anului I aflate la dosarele de înscriere ale 
anului I și realizarea unor liste cu potențialii beneficiari care se înscriu în criteriile de selecție 
ale grupului țintă; 

 contactarea pe mail și telefonică a potențialilor beneficiari, respectiv informarea asupra 
serviciilor oferite în cadrul proiectului; 

 preluarea și evaluarea dosarelor conform prezentei metodologii; 

 centralizarea rezultatelor evaluării; 

 întocmirea listei finale privind grupul țintă selectat în urma procesului de evaluare; 

 realizarea procesului-verbal de selecție a membrilor din grupul țintă. 
 

Art. 4. Dosarul de selecție 
(1) În vederea înscrierii în procesul de selecție a grupului țintă, candidații vor depune un dosar 

individual care va conține: 

 cerere înscriere în proiect (Anexa 1); 

 formular de înregistrare în grupul țintă (Anexa 2); 

 declarație de implicare în activitățile proiectului (Anexa 3);  
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 declarație de consimțământ – acord cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale 
(Anexa 4); 

 copie a cărții de identitate (copie conform cu originalul); 

 adeverință care certifică faptul că studentul este înmatriculat în anul I de studii, Facultatea de 
Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, ASE București (document adăugat la dosar de 
comisia de selecție); 

 documente justificative sau declarație pe propria răspundere privind apartenența la unul 
dintre grupurile socio-economice defavorizate eligibile (dacă este cazul) (Anexa 5).  

(2) Dosarul de înscriere trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

 să conțină toate documentele indicate anterior; 

 documentele trebuie transmise pe o singură față – nu se acceptă documente față-verso; 

 documentele nu trebuie să fie capsate sau îndosariate în folii transparente. 
Toate documentele depuse se semnează în original pe fiecare pagină, în colțul din dreapta jos, 
iar pe documentele depuse în copie se va menționa „conform cu originalul”, lângă semnătură. 

(3) Depunerea dosarului se va realiza personal la sediul secretariatului proiectului, iar acesta va fi 
înregistrat corespunzător în registrul de evidență al candidaților pentru grupul țintă. 

 
Art. 5. Selecția 

(1) 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 componența setului de documente care certifică 
calitatea de eligibil pentru înscrierea în grupul țintă. În cadrul acestei etape, se va verifica, cu 
ajutorul unui formular-grilă de tip check list (Anexa 6), 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 semnătură de candidatul la înscrierea în grupul țintă; 

 toate documentele sunt în perioada de valabilitate la momentul depunerii dosarelor;  

 toate documentele utilizează formatele specificate în cadrul metodologiei de selecție.  
În situația în care la una din caracteristicile 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 în vederea comunicării deciziei, 
precum și pentru a fi informat privind posibilitatea completării / actualizării dosarului de 
candidat cu participarea la o sesiune de selecție ulterioară.  
2. Etapa tehnică 
Etapa de verificare tehnică va integra 4 categorii de criterii, după cum urmează:  

 studenți în anul I la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (10 puncte);  

 studenți în anul I la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, cu media la 
examenul de bacalaureat: maxim: 40 de puncte (între 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); 

 studenți în anul I la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori cu următoarele 
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 
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regulamentelor în vigoare) sau studenți care provin din mediul rural (conform informațiilor 
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 declarației pe propria răspundere): 
10 puncte; provin de la centre de plasament, orfelinate, alte instituții similare (pe baza 
documentelor sau a declarației pe propria răspundere): 10 puncte; persoane de etnie romă: 
10 puncte.  

 studenți în anul I la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori cu situația 
școlară, după cum urmează: studenți cu mai mult de 2 restanțe după prima sesiune de 
examene din anul I la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (conform 
situației privind rezultatele la examene): 10 puncte.  

 
Art. 6. Verificarea și evaluarea dosarelor 

(1) Comisia de selecție se va întruni periodic pentru a verifica, din punct de vedere administrativ 
și tehnic, dosarele de selecție a candidaților pentru grupul țintă al proiectului.  

(2) În etapa de verificare tehnică, pentru fiecare dosar analizat se va completa o grilă de punctaj, 
care ulterior va fi depusă la dosarul candidatului. Formatul grilei de punctaj este anexat 
prezentei metodologii de selecție (Anexa 7).  

(3) Punctajul minim prag este de 20 puncte, selecția fiind realizată în ordinea descrescătoare a 
punctajelor, în conformitate cu criteriile stabilite.  

(4) Grilele de punctaj ale candidaților sunt asumate prin semnătură de toți membrii comisiei de 
selecție, prezenți la ședința de lucru.  

(5) După fiecare etapă de verificare tehnică, se va realiza o decizie de aprobare a dosarelor de 
grup țintă (Anexa 8). Aceasta va fi comunicată candidaților prin intermediul adreselor de mail 
și afișată la un loc accesibil pentru candidați.  

(6) Deciziile vor fi înaintate echipei de implementare în vederea integrării persoanelor selectate 
în fluxul activităților proiectului. 

 
Art. 7. Contestații 

(1) Rezultatele selecției pot fi contestate de studenții-candidați care nu au fost incluși în grupul 
țintă după finalizarea selecției, prin depunerea unei contestații la sediul proiectului (Anexa 9).  

(2) Procedura de contestații presupune realizarea unei noi comisii de selecție, alcătuită din 
președinte și doi membri, alte persoane decât cele care au evaluat inițial dosarul, precum și 
reluarea procedurii de verificare administrativă și tehnică. Procedura de contestații presupune 
reluarea procesului de verificare în conformitate cu prevederile metodologiei de selecție. 
 

Art. 8. Participarea în cadrul proiectului 
(1) Participarea la activitățile proiectului se va realiza modular, astfel că un student ce aparține 

grupului țintă poate participa la toate activitățile proiectului.  
(2) 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. 
(3) Deciziile privind implicarea sau neimplicarea în anumite activități ale proiectului vor fi 

comunicate de membrii grupului țintă către echipa de implementare, prin intermediul 
secretariatului proiectului.  

(4) Grupul țintă va beneficia de informații despre toate activitățile și va decide la care va participa.  
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Art. 9. Actualizarea metodologiei de selecție 
Prezenta metodologie poate fi completată/actualizată în funcție de evoluția activităților proiectului și 
de modul în care indicatorii proiectului pot fi îndepliniți pe durata de implementare a proiectului. 
 
ANEXE 

Anexa 1 Cerere înscriere în proiect 
Anexa 2 Formular de înregistrare în grupul țintă 
Anexa 3 Declarație de implicare în activitățile proiectului 
Anexa 4 Declarație de consimțământ – acord cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor 

personale 
Anexa 5 Declarație pe propria răspundere privind apartenența la unul dintre grupurile socio-

economice defavorizate eligibile 
Anexa 6 Grila de verificare pentru etapa administrativă 
Anexa 7 Grila de punctaj pentru etapa tehnică 
Anexa 8 Decizie aprobare dosare grup țintă 
Anexa 9 Formular contestație selecție grup țintă 
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Anexa 1. Cerere înscriere în proiect 
 
 
 
 
 

CERERE DE ÎNSCRIERE  
în proiectul „Creșterea performanței academice în învățământ superior din domeniul financiar prin 

prevenirea abandonului studiilor universitare (ROSE-fin)” 
 
 

 
 

Subsemnatul/a............................................................................................................................, 
CNP..................................................., domiciliat/ă în localitatea ............................................., 
Str............................................................, nr..........., bl....., sc....., ap...., 
sectorul/județul............................................, telefon.............................., 
e-mail......................................................................., identificat/ă cu CI/Pașaport seria........, 
nr........................, eliberat de ......................, la data de ............................, student/ă în anul I de studii, 
ciclul licență, forma învățământ cu frecvență, la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de 
Valori din Academia de Studii Economice din București, solicit înscrierea în proiectul „Creșterea 
performanței academice în învățământ superior din domeniul financiar prin prevenirea abandonului 
studiilor universitare (ROSE-fin)” finanțat prin proiectul privind învățământul secundar (ROSE), schema 
de granturi necompetitive pentru universități – SGU NC II,  beneficiar: Academia de Studii Economice 
din București (ASE), Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (FABBV), potrivit 
contractului de finanțare nr. AG 220/SGU/NC/II/18.09.2019, încheiat între Ministerul Educației 
Naționale și Academia de Studii Economice din București. 

Menționez că am luat cunoștință de prevederile metodologiei de selecție a grupului țintă. 
 
 
 
Data:.................................                                                                               Semnătura:.......................... 
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Anexa 2. Formular de înregistrare în grupul țintă 
 

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ȚINTĂ 
Formular individual de înregistrare  

 
Acord de grant: AG 220/SGU/NC/II/18.09.2019 
Titlu proiect: Creșterea performanței academice în învățământ superior din domeniul financiar prin 
prevenirea abandonului studiilor universitare (ROSE-fin) 
Director grant: conf. univ. dr. Georgiana Camelia Georgescu (Crețan) 

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

 
 I. Informații personale: 
 I.1. Nume participant (nume și prenume)……………………………………………………, CNP………………………………….., 
adresă domiciliu:……….……………………………................................................................................................................ 
…………………………………………………………………Telefon:…………………………E-mail:………………………………………................. 
I.2. Gen:          Masculin                  Feminin  
I.3. Naționalitate:                   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  

Unitate de învățământ terțiar non-universitar1 

 Școală post-liceală  
 Școală de maiștri  

Unitate de învățământ secundar 

Învățământ secundar superior  
o Ciclul superior al liceului2 

- Filiera teoretică 
- Filiera tehnologică 
- Filiera vocațională 

 

                                                 
1 Ciclu de învățământ non-universitar care asigură o calificare superioară celei obținute prin învățământ secundar și la care au acces absolvenții 

de învățământ secundar superior, cu sau fără diplomă de bacalaureat. 
2 Cuprinde clasele XI – XII/XIII, care se organizează și funcționează în cadrul unităților de învățământ cu clasele I – X, V – X, I – XII/XIII, 

V – XII/XIII sau IX – XII/XIII. În învățământul liceal sunt cuprinși și absolvenții fostelor școli medii de cultură generală, școlilor medii de 

specialitate, precum și absolvenții liceelor care au funcționat cu 10 clase. 
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Învățământ 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 și meserii5 
- Filiera tehnologică – ruta progresivă de calificare 

 

  
III. Apartenența la o categorie a grupului țintă al proiectului (situație de risc):  

 

Studenți care au intrat la facultate cu medii mai mici sau egale cu 7 la examenul de 
bacalaureat 
 

 

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 protecție a copilului  
Familii care au mai mult de 2 (doi) copii  
Copii în situații de risc  
Femei  
Persoane fără adăpost  
Victime ale violenței în familie  
Persoane afectate de boli care le influențează viața profesională și 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)  

 
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 completate în prezentul formular corespund cu 
realitatea. 
Nume prenume………………………………………… 
Semnătura………………………………. 

                                                 
3 Cuprinde clasele IX – X, care se organizează și funcționează în cadrul unităților de învățământ cu clasele I – X, V – X, I – XII/XIII, V– 
XII/XIII sau IX – XII/XIII 
4 Perioadă de pregătire urmată și absolvită de absolvenții școlilor de arte și meserii cu certificat de absolvire și cu certificat de calificare 

profesională nivel 1. Absolvenții anului de completare pot fi certificați pentru nivelul 2 de calificare și au acces în ciclul superior al liceului 
5 În școlile de arte și meserii se organizează învățământ pentru profesionalizare, în scopul calificării de nivel 1 (profil tehnic, resurse naturale 

și protecția mediului, servicii). Școlile de arte și meserii pot funcționa independent sau în cadrul unităților de învățământ cu clasele I – X, I – 

XII/XIII, V – X, V – XII/XII sau IX – XII/XII. 
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                                                    Anexa 3. Declarație de implicare în activitățile proiectului 

 
 
 

ANGAJAMENT 
de implicare în activitățile proiectului 

 
 
 
 
 

Subsemnatul/a............................................................................................................................, 
identificat/ă cu CI/Pașaport seria........., nr. ........................, CNP......................................................., cu 
domiciliul în localitatea.............................................., 
Str.........................................................................., nr......., bl................, sc......, ap........, 
sectorul/județul ......................................................................., beneficiar(ă) al(a) proiectului 
„Creșterea performanței academice în învățământul superior din domeniul financiar prin prevenirea 
abandonului studiilor universitare (ROSE-Fin)”, declar pe propria răspundere că am fost informat(ă) 
despre obiectivele și activitățile proiectului și mă angajez să respect cerințele programului, să particip 
la toate activitățile alese și să întocmesc toate documentele solicitate de echipa de management a 
proiectului. 

 
 
 
 
 
Data:.............................                                                            Semnătura: ..................................... 
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Anexa 4. Declarație de consimțământ – acord cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor 
personale 

 
 

DECLARAȚIE 
de consimțământ cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal 

 
 
 
 
 
Subsemnatul/a............................................................................................................................, 

identificat/ă cu CI/Pașaport seria........., nr. ........................, CNP......................................................., cu 
domiciliul în localitatea.............................................., Str........................................................................, 
nr......., bl................, sc......, ap........, sectorul/județul ............................................................................, 
beneficiar(ă) al(a) proiectului „Creșterea performanței academice în învățământul superior din 
domeniul financiar prin prevenirea abandonului studiilor universitare (ROSE-Fin)”, declar pe propria 
răspundere că am luat cunoștință de prevederile documentului numit Politica ASE în domeniul 
protecției datelor cu caracter personal publicat pe site-ul ASE,  consimt în mod expres și neechivoc ca 
datele cu caracter personal ce mă privesc să fie prelucrate de ASE prin mijloace automate și 
neautomate, conform Regulamentului nr. 672 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 
și de abrogare a Directivei 94/46/CE emisă de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, 
respectiv am luat cunoștință de faptul că prezentul consimțământ este valabil pentru prelucrarea 
tuturor datelor cu caracter personal necesare desfășurării proiectului „Creșterea performanței 
academice în învățământ superior din domeniul financiar prin prevenirea abandonului studiilor 
universitare (ROSE-fin)”. 

 
 
 
 
 
 
Data:.............................                                                            Semnătura: ..................................... 
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Anexa 5. Declarație pe propria răspundere privind apartenența la unul dintre grupurile 
socio-economice defavorizate eligibile 

 
 
 

DECLARAȚIE 
privind apartenența la unul dintre grupurile socio-economice defavorizate eligibile în cadrul 

proiectului 
 
 
 
 
Subsemnatul/a............................................................................................................................, 

identificat/ă cu CI/Pașaport seria........., nr. ........................, CNP......................................................., cu 
domiciliul în localitatea.............................................., Str........................................................................, 
nr......., bl................, sc......, ap........, sectorul/județul ............................................................................, 
beneficiar(ă) al(a) proiectului „Creșterea performanței academice în învățământul superior din 
domeniul financiar prin prevenirea abandonului studiilor universitare (ROSE-Fin)”, declar pe propria 
răspundere că îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrat/ă în următorul/următoarele grupuri socio-
economice defavorizate eligibile în cadrul proiectului, astfel: 

Grup socio-economic defavorizat Încadrare 

a. provin din familii cu venituri mici  

b. provin din mediul rural  

c. sunt persoane cu dizabilități sau boli cronice  

d. sunt orfani de unul sau de ambii părinți  

e. provin de la centre de plasament, orfelinate, alte instituții similare  

f. sunt de etnie romă  

Atașez  /        Nu atașez prezentei declarații documente justificative, respectiv .........file. 
 
Menționez că dau prezenta declarație sub sancțiunea excluderii din proiect și a sancțiunilor 

aplicate faptei de fals în declarații, potrivit prevederilor art. 326* din Codul penal, în cazul în care cele 
declarate de mine nu corespund situației reale. 

 
 
 
Data:.............................                                                            Semnătura: ..................................... 
 

 
 
*art. 326 din Codul penal „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre 
cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea 
producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 
împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare 
de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”. 
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Anexa 6. Grila de verificare pentru etapa administrativă 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
student 

 
CNP 

 
Document 

Este inclus în 
dosar 

DA NU 

 
 
 

1. 

…………………………. …………………….. Cerere înscriere în proiect □ □ 

Formular înregistrare în grupul țintă □ □ 

Declarație de implicare în 

activitățile proiectului 

□ □ 

Declarație de consimțământ – acord 

cu privire la utilizarea și prelucrarea 

datelor personale 

□ □ 

Copie a cărții de identitate □ □ 

Adeverință care certifică faptul că 

studentul este înmatriculat în anul I 

de studii, FABBV 

□ □ 

Documente justificative sau 

declarație pe propria răspundere 

privind apartenența la unul dintre 

grupurile socio-economice 

defavorizate eligibile 

□ □ 

 
 
 

2. 

…………………………… ……………………… Cerere înscriere în proiect □ □ 

Formular înregistrare în grupul țintă □ □ 

Declarație de implicare în 

activitățile proiectului 

□ □ 

Declarație de consimțământ – acord 

cu privire la utilizarea și prelucrarea 

datelor personale 

□ □ 

Copie a cărții de identitate □ □ 

Adeverință care certifică faptul că 

studentul este înmatriculat în anul I 

de studii, FABBV 

□ □ 

Documente justificative sau 

declarație pe propria răspundere 

privind apartenența la unul dintre 

grupurile socio-economice 

defavorizate eligibile 

□ □ 

                                 Comisia de selecție                                                                   Data:…………………….. 
Președinte - ......................................................... 
Membru - ............................................................ 
Membru - ............................................................ 
Membru - ............................................................ 
Membru - ............................................................ 
Secretariat: .......................................................... 
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Anexa 7. Grila de punctaj pentru etapa tehnică 
 

Nr. 
Nume și 
prenume 

CNP Criteriu Detaliere acordare punctaj 
Punctaj 
obținut 

1.  ………………… ……………………… Calitatea 

de student 

  10 puncte   

Media la 
examenul 
de 
bacalaureat 

între 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  

între 6,76 și 7: 10 puncte  

Situația 
socio- 
economică 

studenți care provin din familii cu 
venituri mici (se va lua în calcul 
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 8. Decizie aprobare dosare grup țintă 
 

 
DECIZIE nr......../....................... 

 
 
În urma aplicării grilei de punctaj din etapele de verificare administrativă și tehnică, anexate 
prezentei decizii, următorii studenți sunt incluși în grupul țintă al proiectului „Creșterea performanței 
academice în învățământul superior din domeniul financiar prin prevenirea abandonului studiilor 
universitare (ROSE-Fin)”:  

 
 

Nr.crt. Nume și prenume CNP 

1.   

2.   

3.   

 

                                        Comisia de selecție Data, 
Președinte - ......................................................... 
Membru - ............................................................ 
Membru - ............................................................ 
Membru - ............................................................ 
Membru - ............................................................ 
Secretariat: .......................................................... 
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Anexa 9. Formular contestație selecție grup țintă 
 
 
 

CONTESTAȚIE 
 
 
 
 

Subsemnatul/a………………………………………………………………………………, identificat/ă cu 
CI/pașaport seria……, nr…………………………………, CNP……………………………………………., contest 
rezultatul selecției grupului țintă în cadrul proiectului „Creșterea performanței academice în 
învățământul superior din domeniul financiar prin prevenirea abandonului studiilor universitare 
(ROSE-Fin)” și solicit recalcularea punctajului. 

 
 
 
 
 
 

Data:.............................                                                            Semnătura: ..................................... 
 

  


