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METODOLOGIE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ
Prin Acordului de grant nr. 319/SGU/PV/III/18.06.2020, încheiat între Ministerul
Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, și
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați se implementează subproiectul ECONOMIC
SUMMER UNIVERSITY – EconSU. Acest subproiect este inclus in Schema de Granturi
Competitive pentru Universități – Programe de vară de tip punte, aferentă Proiectului privind
Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE), proiect finanțat
conform Acordului de împrumut nr. 8481-RO semnat între Guvernul României și Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, ratificat prin Legea nr. 234/2015, şi
implementat de către Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al
Proiectelor cu Finanțare Externă.
CAPITOLUL 1. Cadrul general
Prezenta metodologie de selecție a grupului țintă este elaborată în vederea implementării
sub-proiectului Economic Summer University – EconSU, finanțat prin proiectul privind
învățământul secundar (ROSE), schema de granturi competitive pentru universități, beneficiar:
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Economie şi Administrarea
Afacerilor.
Metodologia de selecție a grupului țintă este elaborată în conformitate cu obiectivele
ROSE, strategia de dezvoltare instituțională a Universităţii “Dunărea de Jos” din Galați şi a
Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.
Obiectivul general al sub-proiectului Economic Summer University – EconSU, este
crearea unei experiențe universitare timpurii pentru 50 de elevi de liceu (2 grupe) din clasele a
X-a şi a XI-a, aflați în situații de risc, prin organizarea unui program de vară în perioada 11-24
iulie 2022. Scopul acestei experiențe îl reprezintă facilitarea accesului elevilor care provin din
liceele de stat eligibile pentru obţinerea de granturi în cadrul Schemei de granturi pentru licee,
din județele Galaţi, Vrancea, Brăila, Buzău şi Tulcea la învățământul terțiar din domeniul
economic, din cadrul Facultăţii de Economia şi Administrarea Afacerilor din Galaţi.
CAPITOLUL 2. Grupul țintă
Art. 1. Grupul ţintă. Grupul țintă va fi constituit dintr-un număr de 50 elevi – băieţi şi fete,
din liceele de stat eligibile pentru obținerea de granturi în cadrul Schemei de granturi pentru
licee, din localităţile de pe raza județelor Galaţi, Vrancea, Brăila, Buzău şi Tulcea, cu care
FEAA v-a încheia parteneriate educaționale. Școala de vară se adresează cu precădere elevilor
din clasele a X-a şi a XI-a (în medie câte 5 elevi dintr-un liceu), care au minim 7.00 (șapte)
media generală a anului de liceu anterior (2020/2021), şi care aparțin grupurilor dezavantajate
descrise de strategia proiectului ROSE, respectiv:
- provin din familii cu venituri mici;
1

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)
Schema de Granturi pentru Universități – PROGRAME DE VARĂ DE TIP PUNTE
Beneficiar: FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR,
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Titlul subproiectului: ECONOMIC SUMMER UNIVERSITY – EconSU
Acord de grant nr. AG 319/SGU/PV/III/18.06.2020

-

sunt istoric discriminați pe baza etniei (inclusiv romi);
locuiesc în zone rurale;
au unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate sau orfani;
au cerinţe educaţionale speciale.

Art. 2. Organizatori. Școala de vară este organizată și desfășurată în cadrul proiectului
Economic Summer University – EconSU şi este organizată de Universitatea „Dunăre de Jos”,
cu sediul în Galaţi, strada Domnească, nr 47, cod poștal 800008, telefon 0336 130108/fax: 0236
461353, cu implicarea Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor, str. Gării nr.59 – 61.
Art. 3. Procesul de selecţie. În procesul de selecție a elevilor care vor participa la Școala
de vară vor fi respectate prevederile legislației în vigoare cu privire la egalitatea de șanse și de
tratament între femei și bărbați. Vor fi luate în considerare toate politicile și practicile prin care
să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de: rasă,
naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă,
handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată,
precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii,
folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și
cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.
În procesul de selecție a elevilor care vor participa la Școala de vară vor fi respectate
prevederile Regulamentului UE 679/2016 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 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și
prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente. Astfel, vor fi
informați elevii selectați despre obligativitatea de a furniza datele lor personale, cu respectarea
dispozițiilor legale menționate.
CAPITOLUL 3. Pregătirea, organizarea și desfășurarea procesului de selecție
Art.1. Informarea și promovarea programului Școlii de vară
 Materiale informative (online) cu privire la Școala de vară vor fi distribuite în cadrul școlilor
declarate eligibile şi postate pe site-ul acestora;
 Materialele informative electronice vor fi postate pe site-ul Facultăţii de Economie şi
Administrarea Afacerilor
Art.2. Termene și date
 Înscrierile pentru participarea la Școala de vară se fac până la data de 4 iunie 2022
 Rezultatele parțiale ale selecției (cu rezerve) vor fi transmise aplicanților în data de 8 iunie
2022 (rezultatele se transmit individual, pe adresa de email pe care elevul şi-a completat-o
în aplicație, Anexa 1)
Rezultatele finale (fără rezerve) vor fi transmise aplicanților și făcute publice în data de 10
iunie 2022
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Art.3. Modalitatea de înscriere la Școala de vară
 Înscrierea se face pe bază de dosar. Documentele necesare înscrierii la Școala de vară sunt:
1. Formular înscriere grup ţintă (formular tipizat – Anexa 1);
2. Copie carte de identitate a elevului;
3. Copie carte de identitate a părintelui/tutore/aparținător legal/curator;
4. Adeverință de elev semnată de directorului liceului în care să fie precizată media
anului anterior absolvit (2020/2021;
5. Acord participare pentru părinți (formular tipizat – Anexa 2);
6. Acord de consimțământ privind prelucrarea datelor personale_elev (formular tipizat –
Anexa 3);
7. Acord de consimțământ privind prelucrarea datelor personale_părinte (formular tipizat
– Anexa 4);
8. Declarație proprie răspundere_părinți (formular tipizat – Anexa 5);
9. Drepturile si obligatiile elevului (formular tipizat – Anexa_6)
Înregistrarea se realizează prin transmiterea dosarului electronic la adresa de email
rose319.feaa@gmail.com
 Documente justificative privind încadrarea elevului în una din situațiile eligibile în cadrul
proiectului:
- provine din familii cu venituri mici – adeverință eliberată de unitatea de învățământ
care atestă faptul că elevul îndeplinește condițiile pentru acordarea unei burse de ajutor
social sau alt document justificativ, inclusiv declarație pe propria răspundere a
tutorelui/părintelui, care să ateste faptul că venitul net mediu lunar, pe ultimele 12 luni,
pe membru de familie, este mai mic de 50% din salariul minim net pe economie–
1.524 lei, calculat la 1.01.2022;
- are unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate – declarație pe propria
răspundere a părintelui/tutorelui;
- orfan de unul ambii părinți – certificat de deces
- locuiește în zone rurale – copie carte de identitate elev;
- sunt istoric discriminați pe baza etniei (inclusiv romi) – document justificativ privind
apartenența la etnia declarată;
- au cerințe educaționale speciale – adeverință medicală;
Formularele care compun dosarul (anexele) vor fi listate, completate de mână şi semnate.
Ulterior, se scanează formularele completate şi documentele justificative (individual) şi de
denumesc. Foder-ul poartă numele elevului si localitatea (ex: Maria Popescu-Tecuci), se
arhivează şi se transmite la adresa: rose319.feaa@gmail.com (după ce anterior au fost
verificate pentru conformitate de către profesorul desemnat de liceu)
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Art. 4. Procesul de selecție
Candidații vor fi selectați în ordinea descrescătoare a punctajului realizat şi în limita
locurilor disponibile: 50 de locuri (+ 6 rezerve), din care 26 de locuri pentru băieți şi 24 de
locuri pentru fete, în medie câte 5 elevi/liceu.
Nr.crt. Criteriu
Punctaj
1.
2.
3.
4.
5.

- provin din familii cu venituri mici;
- sunt istoric discriminați pe baza etniei (inclusiv romi);
- locuiesc în zone rurale;
- au unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate sau orfani;
- au cerinţe educaţionale speciale.

20
20
20
20
20

În cazul existenţei mai multor aplicanţi cu punctaj egal, departajarea se va face în funcţie de
media anului de studiu 2020/2021.
CAPITOLUL 4. Condiții de eligibilitate
Condiții admitere
 În momentul înregistrării pentru școala de vară Economic Summer University –
EconSU, aplicantul trebuie să fie elev în clasa a X-a, sau a XI-a într-unul dintre liceele
declarate eligibile.
 Prioritate au elevii care fac parte din una dintre categoriile de risc: provine din familie
cu venituri mici, este istoric discriminat pe baza etniei (inclusiv romi), trăiește în zone
rurale, are unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate sau are cerințe
educaționale speciale.
 Dosarul de înscriere trebuie să aibă toate documentele solicitate completate și semnate.
CAPITOLUL 5. Dispoziții finale
 Elevii participanți la Școala de vară se vor angaja să respecte Regulamentul Școlii de
vară Economic Summer University – EconSU;

Director de grant,
Conf.dr.ec. Florentina MOISESCU
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