COLEGIUL AGRICOL ŞI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ
“VASILE ADAMACHI” IAŞI
IAŞI, Aleea M. Sadoveanu nr.41, Tel/Fax : 0332402577
Email : gsvadamachi@yahoo.com, Web : http://colegiuladamachi.ro

PROCEDURA INSCRIERE Erasmus +
- KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for
Schools Only - SCHOOL COMPANIES
Pentru selecția participanților a fost numită Comisia de selecție a participanților în cadrul proiectului
Erasmus + - KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships
for Schools Only SCHOOL COMPANIES, prin decizie internă.
Comisia este formată din 3 membri, dintre care unul este președinte.
ANEXA 1 - PROCEDURA DE SELECȚIE Cadre didactice
ANEXA 2 - CRITERII DE SELECȚIE Cadre didactice
ANEXA 3 - CERERE INSCRIERE LA CONSURSUL DE SELECTIE
ANEXA 4 - ACORD SUPLINIRE
ANEXA 5 - PROCEDURA DE SELECȚIE GRUP TINTA- ELEVI
ANEXA 6 - CRITERII DE SELECȚIE GRUP TINTA- ELEVI
ANEXA 7 - CERERE INSCRIERE LA CONSURSUL DE SELECTIE
ANEXA 8 - DECLARATIE PRELUCRARE DATE ELEVI MINORI
ANEXA 9 - DECLARATIE PRELUCRARE DATE ELEVI MAJORI
ANEXA 10 - DECLARATIE ANGAJAMENT ELEVI MINORI
ANEXA 11 - DECLARATIE ANGAJAMENT ELEVI MAJORI
ANEXA 12 - CHESTIONAR SELECTIE ELEVI

DOSARUL DE CANDIDATURĂ SOLICITAT, PENTRU
URMÃTOARELE DOCUMENTE (în această ordine):

PROFESORI,

VA

CUPRINDE

Ø Cerere adresată directorului instituției pentru înscrierea la concursul de selecție;
Ø Copie xerox după cartea de identitate;
Ø Scrisoare de intenție, în care se vor menționa modalitățile de diseminare și se va detalia modul în care
vor fi utilizate rezultatele participării la proiect.
Ø CV în format european datat și semnat de către candidat;
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ANEXA 1
Procedura de selecţie a cadrelor didactice participante la
Proiectul european Erasmus + - KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices
Strategic Partnerships for Schools Only
SCHOOL COMPANIES
Scopul:
Scopul acestei proceduri este selectarea obiectivă a cadrelor didactice din Colegiul Agricol si de Industrie
Alimentara “Vasile Adamachi” Iasi care vor participa la mobilitățile proiectului Erasmus + - SCHOOL
COMPANIES
Obiectul:
Aceasta procedură se aplică tuturor membrilor personalului didactic de la Colegiul Agricol si de Industrie
Alimentara “Vasile Adamachi” Iasi care doresc să participe la proiect în urma înscrierii voluntare la
procesul de selecție.
Responsabili: Comisia de selecţie a participantilor la mobilitati.
Nota:
Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la aviziere şi pe site-ul școlii/ proiectului.
Procedura de organizare şi desfăşurare procesului de selecţie a grupului ţintă
Pasul 1. Stabilirea prin decizia conducerii liceului a comisiei de selecţie a participantilor la proiect, comisie
alcatuită din 3 membri
Pasul 2. Principalele atribuții ale comisie de evaluare şi selecție sunt:
● evaluarea participanților;
● întocmirea procesului verbal de evaluare şi selecție;
● centralizarea rezultatelor evaluării;
● afișarea rezultatelor selecției;
● publicarea listei rezultatelor finale;
● întocmirea raportului activității de selecție.
Persoanele implicate în evaluarea solicitărilor de selecţie vor respecta următoarele reguli:
● îşi vor exercita atribuţiile cu onestitate, corectitudine, bună-credinţă şi responsabilitate;
● vor evalua în baza criteriilor stabilite;
● vor formula aprecieri cu imparţialitate;
● vor fi obiective în evaluare;
● vor păstra confidenţialitatea pe toată durata evaluării;
● vor asigura transparenţa deciziilor privind selecţia;
● vor respecta procedurile şi termenele stabilite.
Pasul 3.Criterii de selecţie
Selecţia cadrelor didactice din grupul ţintă se va face cu respectarea principiului egalităţii de şanse şi
nediscriminării şi se va realiza fără condiţionări, deosebiri, excluderi, preferinţe, restricţii bazate pe criterii
de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, convingeri, nevoi speciale şi alte criterii care pot conduce la acte
de discriminare directă sau indirectă, ţinându-se cont de priorităţile şi indicatorii specificaţi în proiect,
precum şi de repartizarea numerică în interiorul grupului țintă.
3.1.Criteriul administrativ
Criteriile administrative sunt:
● completarea formularului de înscriere (anexă la prezenta procedură);
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● respectarea termenului de trimitere a formularului de înscriere.
Cadrele didactice care doresc să facă parte din grupul ţintă vor completa
formularul de înscriere şi îl vor preda/trimite comisie de selectie. Criteriul se va nota
cu ADMIS/RESPINS.
3.2.Criteriul eligibilitate
Criteriile de eligibilitate sunt:
● cetăţean cu domiciliul sau reşedinţa legală în România, jud. Iași
● cadru didactic,
● Implicare în lucrul cu elevii
● Motivarea nevoii de participare la programul de formare (exprimată în scrisaorea de
intentie)
●
Notă. Dacă mai multe aplicaţii îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru selecţie, se va aplica principiul
“primul venit, primul servit”, în funcţie de data şi ora primirii aplicaţiei.
Pasul 4. Anunț concurs de selecție la aviziere şi pe site-ul școlii. Afişarea condiţiilor și a criteriilor pe care
trebuie să le îndeplinească potențialii beneficiari ai proiectului- cadre didactice.
Pasul 5. Apelul către cadrele didactice din şcoală în cadrul primei şedinţe a Consiliului profesoral. Se anunță
și pe această cale concursul de selectie a cadrelor didactice doritoare să participe la cursuri de formare
europeană.
Pasul 6. Depunerea dosarului de candidatură care va contine:
● formular de inscriere;
● scrisoare de intentie
● CV Europass (format nou) semnat şi datat pe fiecare pagină;
● Copie conform cu originalul după CI/BI
● Declaraţie privind prelucrarea datelor personale completată şi semnată
● Acord de suplinire
Pasul 7. Selecția participanților (evaluarea dosarelor+ interviu+test de limba)
Pasul 8. Afişarea rezultatelor.
Pasul 9. Incheierea unui contract cu profesorii selectati să participe la proiecte cursuri de formare prin acest
proiect.
Președintele comisiei de selecție,
Prof. dr. Beatrice Carmen Zelinschi
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ANEXA 2
CRITERII DE SELECTIE APLICATE

CRITERIUL

EXISTENT/
VERIFICAT

● formular de inscriere;
● scrisoare de intentie
● CV Europass (format nou) semnat şi datat pe fiecare pagină;
● Copie conform cu originalul după CI/BI
● Declaraţie privind prelucrarea datelor personale completată
şi semnată
● Acord de suplinire
● INTERVIUL
TOTAL OBTINUT

-

PUNCTAJ
OBTINUT
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ANEXA 3
FORMULAR DE INSCRIERE
in activitatile Proiectului ERASMUS +
School companies
Nume si prenume cadru didactic............................................................................
Specialitatea...........................................................................................................
Abilitati pentru activitati de tip "handmade"........................................................
Disponibilitate de lucru cu elevii implicati in proiect dupa orele de
curs.......................................................................................................................
Disponibilitate de a insoti elevii participanti in proiect in mobilitati ale proiectului sau alte activitati impuse
de proiect.................................................................................
Disponibilitate de a colabora cu parintii elevilor participanti in proiect......................
Cunostinte minime de conversatie in limba engleza.............................................
Cunostinte de folosire a calculatorului (redactare texte, efectuare de prezentari
PPT).............................................................................
……………………………………………………………………………………………………...
Disponibilitatea de a lucra la diferte materiale impuse de metodologia proiectului: raport final si rapoarte
intermediare, prezentari necesare in timpul
mobilitatilor............................................................................................................

Data

D-nei Coordonator a Proiectului Erasmus + "School companies"

Semnatura
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ANEXA 4
ACORD DE SUPLINIRE

Subsemnatul …………………………………………………………, profesor,
disiciplina…………………………………, în cadrul Colegiului Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile
Adamachi“ Iași sunt de acord că în situația în care voi fi acceptat în echipa de proiect Erasmus+ KA2 Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for Schools
Only SCHOOL COMPANIES să respect următoarele reguli:
-

Să particip la toate activitățile din proiect;
Să supraveghez elevii pe parcursul orelor de lucru care vor fi derulate după programul normal de

școală;
-

Să îmi îndeplinesc responsabilitățile cerute în cadrul proiectului;
Să ofer sprijin colegilor plecați în mobilități prin suplinirea orelor acestora pentru asigurarea

continuității procesului educativ;

Data

Semnatura
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ANEXA 5
Procedură de recrutare şi selecţie a grupului ţintă-ELEVI
I.Dispoziţii generale
I.1.Prezenta metodologie a fost elaborată în vederea recrutării şi selecţiei grupului ţintă-elevi,în cadrul
proiectului Erasmus + - KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices
Strategic Partnerships for Schools Only SCHOOL COMPANIES,, ce se va desfasura în perioada
SEPTEMBRIE 2016 - SEPTEMBRIE 2018.
I.2. Proiectul este inovator, deoarece combină cunoștințele și practica. Prin sarcini simple, cursanții vor fi
învățați să dezvolte abilități de bază de afaceri care le va ajuta în alegerea viitoarelor cariere ocuparea forței
de muncă. Oportunitatea pentru ca elevii să dezvolte simțul antreprenorial în școală este inovatoare pentru
instituțiile noastre
Cap.II.Grupul tinta
II.1.Structura grupului ţintă-tineri
Grupul ţintă-tineri are următoarea structură:
--25 DE ELEVI DIN CLASELE a IX a , a X a, a XI a din cadrul colegiului.
II.2.Selecţia grupului ţintă-tineri
Grupul ţintă va fi recrutat şi selectat conform criteriilor de selectie a grupului tinta din prezenta procedură.
Cap.III.Organizarea şi desfăşurarea procesului de selecţie a grupului ţintă-tineri
III.1.Comisia de selecţie
Selecţia este realizată de o comisie numită prin decizie a coordonatorului de proiect. Comisia va avea
următoarea componenţă:
● Preşedinte-coordonator de proiect
● Membru;
● Secretar :
III.2.Atribuţiile comisiei de selecţie
Principalele atribuții ale comisie de selecție sunt:
● evaluarea participanților;
● întocmirea procesului verbal de selecție;
● centralizarea rezultatelor evaluării;
● afișarea rezultatelor selecției;
● rezolvarea eventualelor contestații;
● publicarea listei rezultatelor finale;
● întocmirea raportului activității de selecție.
Persoanele implicate în evaluarea solicitărilor de selecţie vor respecta următoarele reguli:
● îşi vor exercita atribuţiile cu onestitate, corectitudine, bună-credinţă şi responsabilitate;
● vor evalua în baza criteriilor stabilite;
● vor formula aprecieri cu imparţialitate;
● vor fi obiective în evaluare;
● vor păstra confidenţialitatea pe toată durata evaluării;
● vor asigura transparenţa deciziilor privind selecţia;
● vor respecta procedurile şi termenele stabilite.
III.3.Criteriile de selecţie
III.3.1. Selecţia tinerilor din grupul ţintă se va face cu respectarea principiului egalităţii de şanse şi
nediscriminării şi se va realiza fără condiţionări, deosebiri, excluderi, preferinţe, restricţii bazate pe criterii
de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, convingeri, nevoi speciale şi alte criterii care pot conduce la acte
de discriminare directă sau indirectă.
III.3.2. Criteriul administrative
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Criteriile administrative sunt:
● completarea chestionarului(anexă la prezenta procedură);
● depunerea dosarului cu documente doveditoare conform calendarului selecţiei (anexă la prezenta
procedură);
Elevii informaţi care doresc să facă parte din grupul ţintă vor completa un chestionar şi vor depune un dosar
cu documente la secretariatul unităţii şcolare, conform calendarului selecţiei. Criteriul se va nota cu
ADMIS/RESPINS.
III.3.3. Criteriul eligibilitate
Criteriile de eligibilitate sunt:
● cetăţean cu domiciliul sau reşedinţa legală în România, judetul Iași;
● elev in clasa a IX-a,a X-a, a XI-a în anul şcolar 2016-2017 la Colegiul Agricol și de Industrie
Alimentară „Vasile Adamachi” din Iași;
● rezultate şcolare, frecvenţă regulată la cursuri; minim media 9.00 la purtare în anul şcolar 2015-2016;
● profilul/calificarea pentru care se pregăteşte elevul;
● interesul şi motivaţia pentru participarea la proiect exprimate in chestionarul completat la depunerea
dosarului.
Elevii informaţi care doresc să facă parte din grupul ţintă trebuie să se încadreze în criteriile de selecţie
stabilite prin prezenta procedură. Criteriul se va nota cu ADMIS/RESPINS.
III.3.4. Criteriul relevanţă
Se vor nota următoarele aspecte:
- condiţiile de studiu (liceul şi anul de studiu)-20 p;
- interes şi motivaţie-20 p;
- situaţie la învăţătura, disciplină şi frecvenţă-30 p;
- abilitati handmade-30 p;
Grila de evaluare a dosarelor elevilor este anexă la prezenta procedură.
Vor fi evaluate din punct de vedere al relevanței doar dosarele care au obținut calificativul ADMIS la
criteriile Administrativ și Eligibilitate. Punctajul final obținut îl reprezintă media punctajelor acordate de
către membrii comisiei.
Cap.IV.Etapele selecţiei grupului ţintă-tineri
IV.1. Elevii care doresc să facă parte din grupul ţintă vor completa un chestionar şi vor depune un dosar cu
documente la secretariatul unităţii şcolare selectate în care învaţă, în perioada 15 - 25 septembrie 2016
IV.2. Dosarul de înscriere în cadrul procesului de selecție a grupului țintă va conține:
● chestionar completat;
● carte de identitate (în copie cnf. cu originalul);
● certificat de naştere(în copie cnf. cu originalul);
● adeverinţă apartenenţă grup ţintă, eliberată de şcoală, care va conţine informaţii privind anul de
studiu şi rezultatele la învăţătura, frecvenţă şi disciplină ale elevului;
IV.3.Evaluarea dosarelor va avea loc în perioada 26 septembrie - 30 septembrie 2016
IV.4.Rezultatele selecţiei nu sunt contestabile şi vor fi afisate pe site-ul colegiului, respectiv
www.colegiuladamachi.ro .
Elevii selectaţi vor completa şi vor depune la dosarul deja existent, în perioada 01 octombrie - 05
octombrie 2016 următoarele documente:
● declaraţie angajament completată şi semnată de elev (dacă acesta este major)/de elev şi de
părinte/tutore/reprezentant legal (dacă elevul este minor);
● declaraţie privind prelucrarea datelor personale completată şi semnată de elev(dacă acesta este
major)/de elev şi de părinte/tutore/reprezentant legal(dacă elevul este minor).
Cap. V.Dispoziţii finale
V.1.În termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea evaluărilor, comisiile de selecţie vor întocmi un raport
privind selecţia. Raportul trebuie să cuprindă:
-data şi locul sesiunii de evaluare;
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-componenţa comisiei;
-lista cu rezultatele finale ale evaluării.
V.2.Dosarele elevilor din grupul ţintă, însoţite de toate documentele elaborate de comisiile de selecţie,
semnate de toţi membrii, rapoartele comisiilor însoţite de listele finale fac parte din documentaţia proiectului
şi vor fi gestionate conform deciziei echipei de management de proiect şi arhivate conform prevederilor
legale.

COLEGIUL AGRICOL ŞI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ
“VASILE ADAMACHI” IAŞI
IAŞI, Aleea M. Sadoveanu nr.41, Tel/Fax : 0332402577
Email : gsvadamachi@yahoo.com, Web : http://colegiuladamachi.ro

ANEXA 6
CONŢINUT DOSAR ELEVI

●
●
●
●

Chestionar completat
Carte de identitate (în copie cnf. cu originalul)
Certificat de naştere(în copie cnf. cu originalul)
Adeverinţă apartenenţă grup ţintă, eliberată de şcoală, care va conţine informaţii privind anul de
studiu şi rezultatele la învăţătura, frecvenţă şi disciplină ale elevului
● Declaraţie angajament completată şi semnată de elev(dacă acesta este major)/de elev şi de
părinte/tutore/reprezentant legal(dacă elevul este minor)
● Declaraţie privind prelucrarea datelor personale completată şi semnată de elev(dacă acesta este
major)/de elev şi de părinte/tutore/reprezentant legal(dacă elevul este minor)
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ANEXA 7
FORMULAR INSCRIERE GRUP TINTA-ELEVI
I.Date de context şi identificare
1.Nume şi prenume.............................................................................................................
2.Data naşterii.....................................................................................................................
3.Număr de telefon personal..............................................................................................
4.Adresă de e-mail..............................................................................................................
5.Domiciliu (localitate, cod poştal, stradă, număr, scară, etaj, apartament)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
6.Gen

M

F
7. Mediul de resedinta

Rural

Urban
8. Anul de studiu(clasa), profilul şi specializarea în anul şcolar 2016-2017.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
9. Numele complet şi numărul de telefon al unuia din părinţi (sau tutore)
............................................................................................................................................
10. Nivel de cunoastere a limbii engleze

Foarte buna

Intelegere
Conversatie
Scris

Buna

Satisfacatoare

Nesatisfacatoare
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ANEXA 8

KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices
Strategic Partnerships for Schools Only
COLEGIUL AGRICOL SI DE INDUSTRIE ALIMENTARA “VASILE ADAMACHI” IASI

DECLARAŢIE
Subsemnatul/ a ……………………………………………………….…, domiciliat/ă în localitatea
……………………………,Judeţul ………………………….., strada ….................................., nr.…..…,
posesor al CI Seria………..,Nr.………….,eliberat de …………………................., la data de
………………….., CNP ………………………………………..……, îmi exprim acordul cu privire la
utilizarea
şi
prelucrarea
datelor
cu
caracter
personal
ale
fiului/fiicei
mele................................................................................. din clasa…………., conform prevederilor Legii nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul proiectului Erasmus + - KA2 Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for Schools
Only SCHOOL COMPANIES, în calitate de membru al grupului ţintă.

Data:

Semnătura
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ANEXA 9
KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices
Strategic Partnerships for Schools Only
COLEGIUL AGRICOL SI DE INDUSTRIE ALIMENTARA “VASILE ADAMACHI” IASI
DECLARAŢIE
Subsemnatul / a ……………………………………………………….…, domiciliat/ă în localitatea
……………………………,Judeţul
…………………………..,
strada
…..................................,
nr.…..…,posesor al CI Seria………..,Nr.………….,eliberat de …………………................., la data de
………………….., CNP ………………………………………..……, îmi exprim acordul cu privire la
utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal, conform prevederilor Legii nr. 677/2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul proiectului Erasmus + - KA2 - Cooperation for
Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for Schools Only SCHOOL
COMPANIES, în calitate de membru al grupului ţintă.

Data:
Semnătura
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ANEXA 10
KA2 - COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES
STRATEGIC PARTNERSHIPS FOR SCHOOLS ONLY
COLEGIUL AGRICOL SI DE INDUSTRIE ALIMENTARA “VASILE ADAMACHI” IASI

DECLARAŢIE
Subsemnatul/ a ……………………………………………………….…, domiciliat/ă în localitatea
……………………………,Judeţul
…………………………..,
strada
…..................................,
nr.…..…,posesor al CI Seria………..,Nr.…………., eliberat de …………………................., la data de
………………….., CNP ………………………………………..……, îmi exprim angajamentul cu privire
la participarea fiului/ fiicei mele ........................................................................................... elev/elevă in
clasa a …………, la COLEGIUL AGRICOL ȘI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „VASILE
ADAMACHI” la toate activităţile organizate în cadrul proiectului Erasmus + - KA2 - Cooperation for
Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for Schools Only SCHOOL
COMPANIES, în calitate de membru al grupului ţintă si sunt de acord cu toate demersurile (administrative,
financiare, juridice) necesare pentru participarea la mobilitatile proiectului.

Data:
Semnătura

COLEGIUL AGRICOL ŞI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ
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ANEXA 11
KA2 - COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES
STRATEGIC PARTNERSHIPS FOR SCHOOLS ONLY
COLEGIUL AGRICOL SI DE INDUSTRIE ALIMENTARA “VASILE ADAMACHI” IASI

DECLARAŢIE
Subsemnatul / a ……………………………………………………….…, domiciliat/ă în localitatea
……………………………,Judeţul
…………………………..,
strada
…..................................,
nr.…..…,posesor al CI Seria………..,Nr.………….,eliberat de …………………................., la data de
………………….., CNP ………………………………………..……, elev/elevă in clasa a ………... la
COLEGIUL AGRICOL ȘI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „VASILE ADAMACHI”, mă angajez să
particip la toate activităţile organizate în cadrul proiectului Erasmus + - KA2 - Cooperation for
Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for Schools Only SCHOOL
COMPANIES, în calitate de membru al grupului ţintă.

Data:
Semnătura

COLEGIUL AGRICOL ŞI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ
“VASILE ADAMACHI” IAŞI
IAŞI, Aleea M. Sadoveanu nr.41, Tel/Fax : 0332402577
Email : gsvadamachi@yahoo.com, Web : http://colegiuladamachi.ro

ANEXA 12
CHESTIONAR DE SELECŢIE PENTRU ELEVI
I.Date de context şi identificare
1.Nume şi prenume.............................................................................................................
2.Data naşterii.....................................................................................................................
3.Număr de telefon personal..............................................................................................
4.Adresă de e-mail..............................................................................................................
5.Domiciliu (localitate, cod poştal, stradă, număr, scară, etaj, apartament)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
6.Gen

M

F
7. Mediul de resedinta

Rural

Urban
8. .Anul de studiu(clasa), profilul şi specializarea în anul şcolar 2016-2017.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
9. Numele complet şi numărul de telefon al unuia din părinţi (sau tutore)
............................................................................................................................................
II.Date privind situaţia şcolară
13. La finalul anului şcolar 2016-2017 ai fost promovat cu media…………...
14. Media la purtare la finalul anului şcolar 2016-2017 a fost.....................................
III.Date privind situaţia socială
Te afli într-una sau în mai multe din situaţiile de risc prezentate mai jos? Bifează situaţiile care ţi se
potrivesc.
□ O boală cronică sau mai multe boli cronice
□ Probleme grave de sănătate şi/sau dizabilitate/handicap
□ Unul din părinţi plecat în străinătate/emigrant
□ Unul din părinţi şomer
□ Ambii părinţi şomeri
□ Unul din părinţi pensionar cu venit mic (sub salariul minim pe economie – 900 de lei/lunar)
□ Ambii părinţi pensionari, cu venituri mici
□ Unul din părinţi cu salariul mic (minimum pe economie – 900 de lei)
□ Ambii părinţi cu salariul mic (minimum pe economie – 900 de lei)
□ Provenit din familie monoparentală
□ În grija rudelor
□ Membru al unei minorităţi etnice
□ Membru al unei familii emigrată în România
□ Membru al unei familii cu mulţi copii (+3)
□ Navetist(ă)
□ Domiciliu în gazdă/cu chirie
□ Domiciliu în mediul rural
□ Nu este cazul – nu sunt în nici una din situaţiile prezentate.
□ Altele. Precizaţi.

COLEGIUL AGRICOL ŞI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ
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........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
IV.Date privind orientarea profesională şi consilierea în carieră şi pregătirea demararea unei
afaceri
.Pentru care dintre competenţele următoare te pregăteşte şcoala corespunzător:
Competenţe

Da

Parţial

Nu

Nu ştiu/Nu răspund

Cultură generală
Cultură profesională tehnică
Abilităţi profesionale practice
Abilităţi lingvistice şi de a comunica întro limbă străină
Abilităţi de comunicare şi prezentare
Abilitatea de a învăţa
Abilitatea de a lucra cu tehnologie
informatică
Abilitatea de obţine informaţii
Abilitati antreprenoriale
(de initiere si derulare a unei afaceri)
Din ce mediu aţi obţinut sau dezvoltat cele mai multe abilităţi, cunoştinţe şi competenţe pe care le veţi putea
pune în practică în viitor cînd veţi deveni antreprenor?
A. 
şcoală
B. 
familie
C. 
prieteni
D. 
ocupaţii de timp liber
E. 
studiu invidual
F. 
altele(vă rugăm specificaţi)
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
V.Date privind participarea la proiect
Cunoşti tema, obiectivele proiectului şi cerinţele ca membru al grupului ţintă?

DA

NU

Nu ştiu/Nu răspund
Care sunt abilităţile care crezi că te-ar recomanda pentru participare la proiect?
1.........................................................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................................................
3.........................................................................................................................................................................
Ce competenţe/cunoştinţe crezi că vei dobândi prin participarea la proiect?
1.........................................................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................................................
3.........................................................................................................................................................................
In ce masura ești interesat sa participi la activitățile proiectului?

Foarte interesat

Interesat

Puţin interesat

Dezinteresat
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Nu ştiu/Nu răspund
Motivează în max. 5 rânduri participarea ta la proiect ca membru al grupului ţintă.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Îţi mulţumim!
Nume şi prenume:
Semnătura

