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SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI SPONSORUL
Organizatorul proiectului CreȘTEM Viitor (denumit în continuare generic „Proiect”) este Asociația
Școala de Valori (denumit în continuare generic „Organizatorul”) cu sediul în, București, înregistrată în
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor nr. 27/04.03.2010, codul fiscal nr. 26781002, având contul bancar
nr. RO03BACX0000000940524000, Unicredit Tiriac Bank, Sucursala Bucureşti - Sfântul Gheorghe.
Proiectul este sponsorizat de Raytheon Missiles & Defense USA. Proiectul este implementat de Școala
de Valori, în parteneriat cu Chapter 4 România.
Organizatorul se va ocupa de administrarea proiectului, comunicarea şi promovarea acestuia,
organizarea procesului de înscriere și primirea înscrierilor, selecţia şi validarea beneficiarilor sprijinului
educațional, administrarea şi monitorizarea sprijinului educațional în perioada 20 noiembrie 2020 - 31
iulie 2021. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și ale Legii 190 din 2018 privind aplicarea acestui Regulament în România.
Proiectul se va derula conform prevederilor prezentului ghid de înscriere, obligatoriu pentru toţi
participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului ghid de înscriere
pe parcursul desfăşurării proiectului şi va aduce la cunoştinţa publicului modificările realizate, prin
publicarea acestora pe website-ul https://scoaladevalori.ro/bursele-start/ .
SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI
Proiectul este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul României.
SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI
Proiectul se va desfăşura în perioada 20 decembrie 2020 - 31 iulie 2021.
Data limită de completare şi trimitere a formularului și, după caz, a documentelor necesare participării
în proiect este 06 decembrie 2020, ora 23:59. Toate documentele de înscriere vor fi trimise pe adresa
de email: crestemviitor@scoaladevalori.ro, conform cerințelor din acest ghid. Perioada de înscriere
pentru acordarea a sprijinului educațional este 15 noiembrie 2020- 06 decembrie 2020. Sprijinul
educațional va fi acordat pentru perioada 20 decembrie 2020 - 31 iulie 2021.
Organizatorul își rezervă dreptul să modifice perioada de desfășurare a proiectului, toate modificările
vor fi anunțate pe pagina de proiect: https://scoaladevalori.ro/.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Proiectul se adresează tuturor persoanelor fizice cu cetăţenie română, cu domiciliul stabil în România,
care
la
începutul
anului
școlar
2020-2021
sunt
în
clasa
a
XII-a,
care
sunt pasionați de știință și tehnologie, și care au conexiune la internet, device smart și posibilitatea de
a se conecta la cursuri online.
Proiectul se adresează tuturor persoanelor fizice cu cetăţenie română, cu domiciliul stabil în România,
care la începutul anului școlar 2020-2021 sunt în clasa a XII-a, cu rată scăzută de abbsenteism, cu note
de 7-8 la disciplinele specifice profilului real asociate domeniilor STEM (matematică, informatică, fizică,
chimie,
biologie),
care
sunt pasionați de știință și tehnologi și doresc să continue studiile către univeristăți cu profil
tehnologic/științific. Participanții trebuie să aibă conexiune la internet, device smart și posibilitatea de
a se conecta la cursuri online.
Prin participant, în sensul prezentului ghid de înscriere, se înţelege orice elev de liceu înscris într-o
instituţie şcolară din România.
Nu pot participa în proiect copiii membrilor şi ai angajaților Asociației Școala de Valori şi copiii
angajaților Chapter 4 România.

SECTIUNEA 5. SPRIJINUL EDUCAȚIONAL ŞI ACORDAREA ACESTUIA
Asociația Școala de Valori acordă sprijin educațional prin organizarea unor sesiuni de meditații
persoanelor care se înscriu în proiect şi care, ulterior, sunt selectate de către o comisie de specialitate
pe baza criteriilor stabilite de organizatori.

Selecția participanților se va realiza în baza următoarelor criterii:
CRITERIU 1: In functie de starea materială, participanții care au o situatie materiala precară vor avea un
avantaj*
CRITERIUL 2: Motivatia de a absolvi examenul de Bacalaureat și de a continua studiile, un avantaj vor
avea acei participanti care doresc sa se înscrie la univeristăți cu profil tehnic/tehnologic/științific
CRITERIUL 3: Zona geografică defavorizată socioeconomic. Prioritate au regiunile de Nord -Est, Sud -Est
si Sud -Vest.
CRITERIUL 4: Notele obținute în anul școlar precedent la materiile Matematică, Informatică, Biologie,
Chimie, Fizică și rată mică de absenteism la școală **
CRITERIUL 5: Recomandarea Dirigintelui

* Pentru departajarea participanților care se află aceeași poziție, se va solicita dovadă de venit a
părinților/tutorelui Pentru departajarea pozițiilor aflate la egalitate, se poate solicita, după caz,
declaraţie pe proprie răspundere din partea părintelui sau a reprezentantului legal privind situaţia
financiară a familiei– Anexa 1;
** Foaia matricolă pentru anul şcolar 2019 - 2020, cu notele participantului – eliberată de către
secretariatul şcolii la care elevul învață – document obligatoriu.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI
Participanţii în proiect vor trebui să completeze formularul de înscriere și să accepte termenii de
participare din prezentul ghid. Participanţii pot cere informaţii referitoare la proiect la adresa
electronica crestemviitor@scoaladevalori.ro, care va funcţiona pe toată durata proiectului, şi la
numărul de telefon: 0724 427 863, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 - 17.00.

Sprijinul educațional acordat este alocat pentru fiecare din cele 15 locuri disponibile și are următoarea
structură:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 interviu initial cu o durată de o oră, cu profesorii care vor preda meditațiile
1 testare inițială la fiecare disciplină
Repartizarea participanților în grupe de 5, în baza interviului și rezultatului testării
63 sesiuni online de meditatii, câte 21 sesiuni pentru fiecare disciplină
Fiecare sesiune durează 2 ore
Cont pe Aplicația Skype, pentru a participa la sesiunile online
3 ateliere de educație centrată pe valori
3 ateliere cu experți din domeniile STEM
1 oră de consiliere personală pe lună.

Vor fi considerate eligibile doar înscrierile care respectă condiţiilor menţionate în secțiunile nr. 5 și nr.
6. Se consideră neeligibil participantul care nu furnizează toate informațiile cerute la secţiunea 5.

Rezultatele proiectului şi numele beneficiarilor finaliști vor
https://scoaladevalori.ro/, cel târziu la data de 15 decembrie 2020.
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publicate

pe

site-ul

Persoanele care vor primi sprijinul educațional (denumite în continuare generic – „Beneficiari”) vor fi
anunţate în scris, prin e-mail, și telefonic, despre rezultatul obţinut, nu mai târziu de 16 decembrie
2020.
Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba termenele de înscriere prin publicarea informațiilor pe
pagina proiectului la: https://scoaladevalori.ro/
SECŢIUNEA 7. ACORDAREA SPRIJINULUI EDUCAȚIONAL
Sprijinul educațional va fi acordat în baza unui contract de particiare întocmit conform legii.
Organizatorul va trimite beneficiarilor, în perioada 15-18 decembrie 2020, contractul de participare și
metodologia de organizare a sprijinului educațional, iar părintele, reprezentantul legal al beneficiarului
și beneficiarul vor semna contractul şi îl vor trimite până în 20 decembrie 2020 la adresa electronică
crestemviitor@scoaladevalori.ro.
În cazul în care beneficiarii nu trimit contractul completat cu datele personale şi semnat conform
termenului specificat, aceştia pierd orice drept asupra sprijinului educațional obţinut şi vor fi
descalificați. În cazul unei descalificări a unui beneficiar pentru nerespectarea termenelor de trimitere
a documentelor, se va lua în calcul includerea în proiect a următorului participant din clasamentul
realizat de comisia de selecție.
Pe toată perioada proiectului, beneficiarii au obligativitatea de a se încadra în următoarele condiții de
păstrarea poziției:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Să nu absenteze la orele de meditații;
Să respecte indicațiile profesilor meditatori;
Să instaleze aplicația Skype, să crezee un cont personal și să învețe să o folosească
Să participe activ în timpul sesiunilor, să răspundă întrebărilor profesorilor, să pună întrebări
atunci când are nevoie de informații suplimentare
Să realizeze temele date de profesori de la o sesiune la alta
Să încarce temele în platforma e-learning pentru meditatii
Să asigure un spațiu propice pentru desfășurarea sesiunilor online
Să nu aducă prejudicii celoralți participanți
Să participe la toate atelierele din proiect (Bibliotecă Vie și Ateliere de Valori).

SECŢIUNEA 7.1 ACORDAREA SPRIJINULUI EDUCAȚIONAL:
Pe toată perioada proiectului, beneficiarii au obligația de a respecta următoarele condiții pentru a
putea accesa și menține sprijinul financiar:
beneficiarul răspunde la solicitările primite din partea organizatorului prin intermediul e-mailului, în maximum 3 zile lucrătoare;

beneficiarul participă la 100% din atelierele online și întâlnirile planificate în cadrul proiectului
și, în cazul în care nu poate participa sau dorește o amânare, anunță cu cel puțin o zi înainte;
beneficiarul este implicat și contribuie activ pe grupul închis de Facebook al proiectului;
beneficiarul este un ambasador activ al sprijinului educațional și face acest lucru cunoscut în
unitatea de învățământ din care face parte, către colegi și către cadrele didactice;
beneficiarul preia din mesajele promovate pe pagina de Facebook a organizatorului și le
distribuie pe canalele proprii;
beneficiarul răspunde în maximum o săptămână la chestionarele și formularele trimise de către
organizator;
beneficiarul răsăunde lunar către reprezentantul specialist care face consilierea despre
activitățile desfășurate, în formatul pus la dispoziție de organizator;
beneficiarul răspunde la întrebările adresate de către departamentul de comunicare și/sau de
către jurnaliștii recomandați de către organizator în maximum 3 zile;
beneficiarul anunță notele primite la examenul de Bacalaureat în maximum o saptămână de la
momentul când au fost afișate rezultatele;
în cazul în care organizatorul desfășoară o campanie de comunicare a proiectului în social media,
acesta poate pune la dispoziția beneficiarului diverse materiale de tip cover photo, profile photo frame,
pe care acesta din urmă le poate prelua și folosi în profilul personal din rețelele de socializare și le poate
menține pe perioada campaniei;
în cazul în care beneficiarul este invitat să participe la o emisiune, radio, tv, online etc. anunță
organizatorul cu minimum 3 zile înainte de participare pentru a se consulta cu privire la menționarea
calității de participant în proiect;
în cazul în care este realizată o declarație de presă sau un interviu scris, beneficiarul anunță
organizatorul cu minimum 3 zile înainte de participare pentru a se consulta cu privire menționarea
calității de participant în proiect;
în cazul unei apariții sau mediatizări spontane, beneficiarul menționează participarea în raportul
de activitate, chiar dacă nu a fost menționat faptul că face parte din proiect.
SECTIUNEA 8. CONDIŢII DE VALIDITATE
Condiţiile de validitate sunt următoarele:
●
Participantul trebuie să îndeplinească condiţiile specificate în prezentul ghid de înscriere;
●
Participantul trebuie să trimită formularul de înscriere în proiect în termenii menționați în
secţiunea 6 din prezentul Ghid, în perioada de înscriere în proiect;
●
Dosarul de înscriere trebuie să fie complet, respectiv să conţină toate documentele solicitate de
organizator, menţionate la secţiunea 6 din prezentul ghid și să fie transmis pe email.
SECTIUNEA 9. EVALUAREA ŞI VALIDAREA BENEFICIARILOR
Evaluarea, selecţia şi validarea beneficiarilor sprijinului educațional se va face pe baza îndeplinirii
tuturor condiţiilor de validitate menţionate la secţiunea 8 din prezentul ghid de înscriere.
Beneficiarii înscriși vor fi evaluați într-un interviu de 1 ora de către profesorii meditatori.

Formuarele de înscriere valide vor fi evaluate de către o comisie de specialitate, formată din profesori
și reprezentanți ai organizatorului, care va acorda punctajul în funcţie de criteriile menționate în
secțiunea 5 , respectiv situaţia socială și școlară a participanţilor. Lista beneficiarilor sprijinului
educațional va fi aprobată de către consiliul director al Asociației Școala de Valori și al Sponsorului.
Decizia finală nu se motivează.
SECTIUNEA 10. ANGAJAMENTE, CONFIDENŢIALITATEA DATELOR
Prin înscrierea în proiectul CreȘTEM Viitor, participanţii confirmă luarea la cunoştintă a prevederilor
prezentului ghid de înscriere şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora. Înscrierea în proiect implică
obligativitatea respectării prevederilor prezentului ghid de înscriere.
Organizatorul poate solicita părintelui sau reprezentantului legal al beneficiarilor sprijinului
educațional, acordul pentru ca el sau sponsorul să utilizeze, în mod gratuit, în diverse materiale tipărite,
audio şi video, numele, prenumele, localitatea de reşedinţă, imaginea şi vocea beneficiarilor sprijinului
educațional. Pentru a-şi exprima acordul expres în acest sens, părintele sau reprezentantul legal al
beneficiarului va semna o declaraţie în care vor fi cuprinşi termenii acestui acord. Organizatorul nu
condiţionează participarea la proiect sau acordarea sprijinului educațional de semnarea acestei
declaraţii.
Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale participanţilor în acest
proiect, colectarea datelor cu caracter personal menţionate în fişa generală de date (Punctul I): nume,
prenume, locul şi data naşterii, numele părinţilor, adresa completă, număr de telefon, adresa de e-mail,
fiind realizată exclusiv în scopul identificării exacte a participanţilor şi contactării beneficiarilor
sprijinului educațional în vederea acordării sponsorizării.
Participantul în proiect, părinții sau reprezentanții legali ai acestuia, profesorii susținători, în calitate de
persoane vizate, au, conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului
din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și a Legii 190 din 2018 privind
aplicarea acestui Regulament în România, următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul la acces
la date, dreptul la intervenţie asupra datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii
prin prelucrare automată şi dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal.
Participantii au dreptul la o solicitare, la cerere şi în mod gratuit, pentru confirmarea faptului că datele
care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea, dreptul de a se opune în orice
moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să
facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care exista dispoziţii legale contrare.

Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată organizatorului, ștergerea sau
actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În vederea
exercitării acestor drepturi, participantul va transmite o cerere scrisă în care să fie evidențiat clar
numele solicitantului, proiectul din care face parte și anul în care a participat, către adresa de email
dpo@scoaladevalori.ro și simultan către crestemviitor@scoaladevalori.ro .
Participanții la proiect vor fi invitați la evenimente specifice organizate de sponsor pentru a-și pune
talentul în valoare. Aceștia au dreptul să refuze participarea în momentul solicitării. Sponsorul se
angajează să acopere toate costurile de transport, cazare și masă pentru participanți în cazul acceptării
invitației dacă aceștia sunt din afara Bucureștiului și activitatea are loc în București.
Participanții la proiect pot fi invitați la tabere și activități educaționale din oferta Organizatorului.
Aceștia au dreptul să refuze participarea în momentul solicitării. Organizatorul se angajează să acopere
toate costurile de transport, cazare și masa pentru participanți în cazul acceptării invitației dacă aceștia
sunt din afara Bucureștiului și activitatea are loc în București.
SECTIUNEA 11. FORŢA MAJORĂ
Pentru scopul acestui ghid de înscriere, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi evitat,
învins sau previzionat de către organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în
imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin ghid. În categoria acestor evenimente sunt
incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte
catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a
Contractului şi care poate interzice sau modifica termenii Actului informativ etc.
Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea organizatorului din motive independente de
voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea prevederilor din prezentul ghid de înscriere
şi continuarea proiectului, organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor
sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Dacă organizatorul
invocă forţă majoră, este obligat să comunice participanţilor la proiect, în termen de 5 zile de la apariţia
cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.
SECTIUNEA 12. LITIGII
În cazul unor litigii apărute între organizator şi participanţii în proiect, acestea vor fi soluţionate pe cale
amiabilă.
Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul
spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul organizatorului.
SECTIUNEA 13. GHIDUL PROIECTULUI

Ghidul de înscriere în proiectul CreȘTEM Viitor va fi publicat pe website-ul
https://scoaladevalori.ro/ începând cu 09 noiembrie 2020.

