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Formular individual de înregistrare
în grupul țintă al subproiectului ORIZONT (Oportunitate-Reușită-Inițiativă-ZborOrientare- Necesitate-Tintă)
I. IDENTIFICARE ȘI DATE DE CONTACT
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: MF
7. Locul de reședință: rural/urban
Dacă elevul este din mediul rural, se va bifa categoria la care se încadrează:
 Elev navetist (se va preciza numărul de km)
 Elev cazat în căminul liceului
 Elev în gazdă
8.Numele și prenumele tatălui și numărul de telefon al acestuia
9. Numele și prenumele mamei și numărul de telefon al acesteia
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II. APARTENENȚA LA UN GRUP VULNERABIL
Elevul se încadrează într-unul sau mai multe din criteriile următoare: (se completează de
către profesorul dirigente)
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Categoriile din care pot face elevul/eleva

Se va bifa categoria în care se
încadrează

Elev din mediul rural
Elev din familii care se confruntă cu dificultăți financiare
Elev cu unul sau ambii părinți plecați în străinătate
Elev din familii dezorganizate, cu părinți divorțați
Elev aflat în plasament
Elev cu dificultăți de învățare
Elev cu rezultate slabe atât la evaluarea națională, cât și la
clasă
Elev orfan de unul sau ambii părinți
Elev rrom sau membru al unei alte minorități etnice
Elev cu alte situații speciale (emigrant, membru al unei
familii cu mulţi copii (+3), boală etc.)

Numele și prenumele dirigintelui:
Semnătura dirigintelui

Numele și prenumele elevului candidat:
Semnătura:

Notă: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, 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
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 2002/5S/CE privind prelucrarea datelor cu
caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.
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