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Metodologie 

privind înscrierea si selecţia online a studentilor 

 
1. Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de selecţie a studentilor în vederea înscrierii în 

cadrul proiectului „De la abandonul universitar la performanţă în Business şi Turism 

(Perform-BT)” au la bază prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; 

Regulamentelor privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii universitare de 

licenta aprobate de Academia de Studii Economice din Bucureşti, dispoziţiilor specifice 

prevăzute in Ghidul Aplicantului pentru proiectul ROSE precum si condiţiilor specificate 

in contractul de finanţare al proiectului. 

2. Avand in vedere Ordonantele militare nr. 2/21.03.2020 si 3/24.03.2020, Hotararii nr. 

109/26.03.2020 a Consiliului de Administratie al Academiei de Studii Economice din 

Bucuresti si deciziei de continuare a activitatilor in cadrul Proiectului Perform-BT se 

elaboreaza prezenta metodologie de recrutare si selectie a Grupului Tinta al proiectului.  

3. Prezenta metodologie este valabila pe perioada Starii de urgenta si a mentinerii restrictiilor 

prezentei fizice a studentilor in universitate 

4. In cadrul proiectului Perform-BT pot participa la procesul de selectie, studentii din anul I, 

licenta, din anii universitari 2019-2020 si 2020-2021,ai Facultatii de Business si Turism 

din cadrul Academiei de Studii Economice. Grupul tinta (GT), format din minim 150 

studenti, va fi format din minim 75 de studenti in anul I din anul universitar 2019-2020 si 

minim 75 de studenti din anul I universitar 2020-2021. 

5. Membrii GT vor participa la una, mai multe sau toate activitatile proiectului desfasurate 

prin intermediul platformelor online in functie de propriile nevoi si aspiratii, orarul scolar 

si calendarul activitatilor proiectului. Toate activitatile vor fi aduse la cunostinta membrilor 

GT in timp util, pe parcursul implementarii proiectului. 

6. Inscrierea candidaţilor în cadrul proiectului Perform-BT va fi realizată de către o Comisie 

de Înscriere formata din membrii beneficiarului: 

a. Prof. dr. Gabriela TIGU 

b. Conf. dr. Mihail Ovidiu Tanase 

c. Mirela Sageteanu 

d. Gabriel Cristian Sabou 
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7. Informarea studentilor despre posibilitatea de inscriere in Grupul Tinta al proiectului se 

va face prin mijloace electronice de comunicare – email si/sau pagina de Facebook a 

proiectului. 

8. Pentru finalizarea înscrierii online este necesar acordul explicit al studentului urmand ca 

membrii comisiei sa completeze electronic documentele de mai jos: 

a. Declarație de implicare în activitățile proiectului (Anexa 6); 

b. Formular de înregistrare a grupului ţintă semnat de aplicant; (Anexa 7) 

c. Declarație consimțământ prelucrare date personale (Anexa 8); 

9. Ulterior completarii in baza copiei CI, dosarul electronic de grup tinta va fi completat cu 

restul documentelor necesare: Copie CI, Adeverinta care atesta calitatea de student in anul 

I la Facultatea de Business si Turism a ASE. 

10. Toate dosarele de grup tinta astfel realizate vor fi arhivate electronic pana la ridicarea 

restrictiilor privind prezenta fizica in universitate. 

11. Comisia de selectie va verifica componenta dosarului electronic si corectitudinea 

completarii datelor de identificare a studentului pe fiecare din cele 3 anexe pentru a se evita 

completarile eronate sau lipsa unor informatii. 

12. In termen de 5 zile lucratoare de la reluarea activitatii in mediul fizic, studentii vor semna 

documentele de inscriere in grupul tinta al proiectului, pregatite in prealabil de membrii 

comisiei. 

13. Grupul ţintă eligibil include numai Studenti cu domiciliul sau reşedinţa legală în România, 

din anul I de studii - licenta al Facultatii de Business si Turism. Sunt vizati studentii cu risc 

de abandon a studiilor universitare. In aceste conditii vor fi vizati studentii care: 

a. au intrat la facultate cu medii mai mici sau egale cu nota 7 la examenul de 

bacalaureat; 

b. aparțin grupurilor socio-economice defavorizate: 

i. provin din familii cu venituri mici; 

ii. provin din mediul rural; 

iii. sunt persoane cu dizabilități sau boli cronice; 

iv. sunt orfani de unul sau de ambii părinți; 

v. provin de la centre de plasament, orfelinate sau alte instituții similare; 

vi. sunt de etnie romă; 

c. au mai mult de două restanțe după prima sesiune de evaluare din semestrul I; 

d. sunt absolvenți de filologie sau/și pedagogie, stiinte sociale sau alte specializari 

unde nu se mai studiaza matemetica incepand cu clasa a XI-a. 
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14. Criteriile menţionate nu sunt exclusive, de activitǎţile proiectului putând beneficia toţi 

studenţii anului I ai Facultǎţii de Business si Turism. 

15. La reluarea orelor in mediul fizic, pentru fiecare dosar de GT, ulterior finalizarii setului de 

documente in format fizic si semnarii de catre student, se va completa o fisa de verificare 

a dosarului (Anexa 1) si se va semna de catre cel putin doi membri ai comisiei de selectie. 

a. Dosarul contine toate documentele mentionate in prezenta metodologie 

b. Documentele sunt asumate prin semnatura de catre candidat 

c. Documentele sunt in perioada de valabilitate la momentul depunerii dosarului 

d. Documentele sunt in formatulele mentionate ca anexe la prezeta metodologie 

 

16. Inscrierea la procesul de selecţie a studentilor beneficiari în cadrul proiectului Perform-BT 

confirmă acceptarea integrală, din partea aplicanţilor, a prezentei metodologii. 

17. Prezenta metodologie a fost elaborata de echipa de implementare a proiectului Perform- 

BT si este valabila incepand cu data de 09 aprilie 2020 pana la ridicarea Starii de Urgenta 

sau anularea restrictiilor privind prezenta fizica in universitate. Prezenta metodologie poate 

fi completată în funcţie de necesităţile reale care decurg din implementarea proiectului. 

 

 
Director de proiect 

Prof. Univ. Dr. Olimpia STATE 

 

 

 

Responsabili conștientizare și grup țintă 

Prof. Univ. Dr. Gabriela TIGU 

Conf. Univ. Dr. Mihail Ovidiu TANASE 
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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   

localitatea  , 

cu domiciliul în 

str.    ,    nr.  ,    bl.  , 

sc.  ,      ap.  ,      sectorul/județul    , 

beneficiar(ă) al(a) Proiectului ROSE „De la abandonul universitar la performanţă în Business 

şi Turism (Perform-BT)”, 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 

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 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  

Acord de grant 

Nr. 174/SGU/NC/II din data 10.09.2019 

 

Titlu proiect: 

„De la abandonul universitar la performanţă în Business şi Turism (Perform-BT)” 

 

Director grant: 

Olimpia State / Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Business şi Turism 
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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 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  

 

1 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. 
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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)  

 
 

Subsemnatul/a (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. 

Nume prenume 

Semnătura 

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 
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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, 


