
 

 
 

www.stagiimedicale.econyouth.ro 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 6: Educație și Competențe 
Obiectiv specific 6.14: Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor 
din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial 
competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 
Titlul proiectului: Facilitarea tranziției de la educație la muncă prin furnizarea de programe de învățare 
pentru elevii din domeniul sanitar  
Contract POCU 633//6/14/132079 

Nr.232/12.10.2020 

 

PROCES-VERBAL DE SELECTIE A GRUPULUI-TINTA 

Intocmit azi, 12.10.2020 

 

Comisia de selectie formata din:  

Mihaela Pătru – expert grup tinta ……………………………………………………………….. 

Monica Wojcicki – coordonator Partener …………………………………………………… 

Minodora Laura Andrei – coordonator stagii practica …………………………………. 

s-a intrunit pentru verificarea a 17 dosare de candidatura. 

CRITERIILE DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ 

Grupul tinta a fost selectat cu respectarea conceptelor de egalitate de sanse si 
indiferent de sex, religie, orientare sexuala, rasa, nationalitate, etnie, limba, categorie sociala, 
convingeri, gen, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV sau apartenenta 
la o categorie defavorizata. Criteriile de selectie a grupul tinta sunt: sa aiba calitatea de elev 
inmatriculat la școala post-liceala partenera (demonstrabila prin adeverinta de elev) si sa 
pastreze aceasta calitate pana la finalizarea stagiului de practica; sa aiba resedinta/domiciliul 
in regiunile mai putin dezvoltate; sa detina o situatie scolara buna; sa isi manifeste 
disponibilitatea de participare la activitatile proiectului (consiliere, stagii practica, firma de 
exercitiu-optional, sesiuni de training, etc); sa nu mai fie inscrisi sau sa fi beneficiat ca GT de 
activitatile altui proiect cu finantare nerambursabila cu activitati si obiective similare, la 
momentul inscrierii.  

Dosarele analizate de comisie au inclus urmatoarele documente: Formular de 
inregistrare individuala a participantilor la operatiunile finantate prin POCU 2014-2020;  
Acord cu privire la respectarea regulamentului general UE protecția datelor (GDPR); 
Declarația pe propria răspundere a candidatului privind angajamentul de a participa la 
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activitățile proiectului în care s-a înscris; Declaratie de evitare a dublei finantari; Copie a cartii 
de identitate, a certificatului de nastere si a certificatului de casatorie (daca e cazul). 

In urma procesului de selectie au fost declarate incluse in grupul tinta urmatoarele 

persoane: 

Nr.crt. Nume si prenume 

1 CAZACU STEFANIA 

2 MELEANCA BIANCA FLORENTINA 

3 GAVRILA ANGI ZENAIDA 

4 MANOLESCU MADALINA MARIA 

5 CIONTU LAVINIA MIHAELA  

6 DIHORU DANIELA 

7 CIOLACU VICTORIA 

8 ROTARU RODICA VICTORIA 

9 PAUNOIU ADRIANA LARISA 

10 NUTA ANA-MARIA 

11 TUTA FLORENTINA 

12 RADUCAN ANDREEA CRISTINA 

13 PIRVULESCU STEFANIA ANDREEA 

14 TROI SILVIU CONSTANTIN 

15 TITA ANDREEA CATALINA 

16 TROI DANIEL MARIN 

17 ANGHEL MIHAELA 

 

Prezentul proces verbal de selectie va fi publicat pe site-ul proiectului. 

Intocmit, 

Pătru Mihaela, 

Expert grup tinta 
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