REGULAMENTUL PROIECTULUI
Profesii Bine Cimentate
Ediția 2022

Secţiunea 1. Organizatorul
Organizatorul Proiectului Profesii Bine Cimentate (denumit în continuare generic
„Proiectul”) este Asociația Școala de Valori (denumit în continuare generic „Organizatorul”)
cu sediul în Bucureşti, sector 2, sos. Pipera 50A, adresa de corespondență: str. Occidentului
nr. 30, Popesti Leordeni, Ilfov, reprezentată legal prin Elena Vasilica - Vicepreședinte.
Proiectul este implementat de Școala de Valori în parteneriat cu Holcim România, sponsorul
proiectului.
Organizatorul se va ocupa de administrarea proiectului, de înscrierea și selectarea
beneficiarilor în proiect și comunicarea cu participanții, livrarea modulelor din curriculum
educațional. Prelucrarea datelor în vederea desfășurării proiectului este efectuată în
conformitate cu prevederile Legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a
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 de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor).
Proiectul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru
toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului
Regulament pe parcursul desfăşurării proiectului şi va aduce la cunoştinţa publicului
modificările
operate,
prin
publicarea
acestora
pe
site-ul:
https://scoaladevalori.ro/profesii-bine-cimentate/.
Secţiunea 2. Aria de desfăşurare a proiectului
Proiectul Profesii Bine Cimentate are ca obiectiv creșterea atractivității industriei
cimentului prin evidențierea oportunităților de cariera pentru inserția pe piața muncii a
tinerilor studenti din anii de licență 2-4 și master din cadrul universităților tehnice.
Toate activitățile proiectului vor fi organizate online, cât și pe teren, la sediile a două dintre
fabricile Holcim din locațiile Aleșd și Câmpulung Muscel, dacă situația pandemică permite
desfășurarea evenimentelor de acest tip. Organizatorul își asumă responsabilitatea de a anunța
participantii despre modul de desfășurare al activităților - online și/sau offline. Programul de

internship disponibil în ultima etapă a proiectului se va desfășura în format offline, în orașele
Aleșd și Câmpulung, la fabricile Holcim Romania.

Secţiunea 3. Perioada de desfăşurare a proiectului
Proiectul se va desfăşura în perioada ianuarie - iunie 2022. Data limită de completare a
formularului de înscriere pe baza căruia este efectuată participarea este 27.02.2022, ora
23:59
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba parcursul derularii campaniei de
promovare și înscriere, inclusiv perioada, în cazul ocupării locurilor targetate.
Secţiunea 4. Dreptul de participare
Proiectul se adresează studenților din anul 2,3,4 și master - project management, care
studiază în una dintre universitățile tehnice din România, cu vârsta de peste 20 ani ce sunt
înscriși la următoarele specializări:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Chimie și inginerie chimică;
Inginerie mecanică și mecatronică;
Electronică și Automatizări;
Inginerie minieră;
Inginerie construcții civile și industriale;
Construcții civile, Drumuri, Poduri și Căi ferate;
Mediu;
Sănătate și Securitatea Muncii
Geologie
Utilaje tehnologice pentru construcții

Centrele universitare eligibile:
● București
● Brașov
● Cluj
● Craiova
● Iași
● Oradea
● Petroșani
● Pitești
● Timișoara
Înscrierea se va face în urma completării formularului de înscriere în limita celor 100 de
locuri disponibile. În urma candidaturii, pentru a participa în program este necesar ca primul

criteriu de participare să fie îndeplinit și reprezintă pragul sub care candidatura nu poate fi
admisă.
Studenții care au mai participat la ediția anterioară a proiectului se pot înscrie din nou.

Secţiunea 5. Etapele proiectului
●
●

●

●

●
●

●

Perioada de înscriere, din 17 ianuarie 2022- 27 februarie 2022
Evenimentul de deschidere al proiectului și primul webinar, ianuarie
2 webinarii despre progresul profesionistilor din industria cimentului de la jobul
de entry level la pozitii cheie si despre inovațiile din domeniul construcțiilor,
ianuarie - februarie 2022
6 ateliere online de dezvoltare personală, februarie - aprilie 2022
6 ateliere offline în două dintre fabricile Holcim, în locațiile Aleșd, Câmpulung
Muscel și Ready Mix și Agregate, mai 2022
Ceremonia de închidere, mai 2022
Programul de internship (Aleșd și Câmpulung), iulie - octombrie 2022

Participanții vor primi calendarul final al activităților din proiect după finalizarea recrutării și
selectării participanților.

Secţiunea 6. Mecanismul de aplicare la proiect
Cei interesaţi de Proiect se pot înscrie completând formularul de înscriere accesînd
link-ul:shorturl.at/hrGH5 pana la data de 27.02.2022.
Vor fi disponibile 100 de locuri pentru participarea în proiect pentru studenții la
specializările menționate la secțiunea 4. După finalizarea atelierelor de soft skills, vor fi
selectați 40 de participanți pentru atelierele tehnice. Dintre aceștia vor fi selectați 20 de
studenți pentru a participa la programul de internship.
Participanții programului de internship vor fi selectați în baza CV-ului (25%), a ratei de
participare în cadrul atelierelor (45%) și a prezentării unui filmuleț de maximum
1m30s despre motivația de a aplica la programul de internship (30%).
Este obligatorie participarea pe întreaga durată a proiectului la ateliere în perioada
februarie - iunie 2022. Prin înscriere, participanții se angajează la implicare în toate
activitățile din cadrul proiectului: atelierele de dezvoltare personală și atelierele tehnice. Toți
participanții care se implică la 80% din activitățile proiectului vor primi certificat de
participare.

Data limită de înscriere: 27 februarie 2022, ora 23:59
Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru aplicaţiile care nu au fost trimise în
termenul specificat.
Participanții vor fi anunțați prin email legat de acceptarea pentru a participa în proiect
dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate și vor fi contactați telefonic de către Școala de
Valori.
Se pot cere informaţii suplimentare la adresa responsabilului de proiect
crina.bonea@scoaladevalori.ro, care va funcţiona pe toată durata proiectului, şi la numărul de
telefon 0720 574 622, în zilele lucrătoare, între orele 9:00 -17:00.

Secţiunea 7. Criterii de Selecţie
Selecția celor 100 de participanți aplicanți se va face pe baza următorului sistem :
1 - Formularul de aplicare trebuie să fie completat în întregime. (15%)
2 - Participanții trebuie să fie studenți în anul 2, 3, 4 și master de la specializările și
universitățile menționate la secțiunea 4. (35%)
3 - Studenții trebuie să justifice dorința de a participa în proiect, bazându-se pe motivația
intrinsecă de a se dezvolta din punct de vedere personal și profesional și pentru a contribui la
îmbunătățirea calității actului educațional. (50%)
Secţiunea 8. Jurizarea
Preselecţia candidaţilor se va face pe baza evaluării tuturor criteriilor de validitate
menţionate la Secţiunea nr. 7 din prezentul Regulament. Aplicaţiile valide vor fi evaluate de
către responsabilul de proiect.
Secţiunea 9. Angajamente, Confidenţialitatea Datelor, Contribuții
Prin participarea la proiect, participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor prezentului
Regulament şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora. Participarea la acest Proiect implică
obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
Participantul la Proiect, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001,
următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la
intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei
decizii individuale (art. 14) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).
Participanţii au dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an,
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

situaţia 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, ştergerea sau actualizarea datelor personale în
conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi,
Participantul va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către Asociația Școala de Valori,
la adresa str. Occidentului nr. 30, Popesti Leordeni, Ilfov.
Secţiunea 10. Forţa Majoră
Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate
fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie pune pe acesta
din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. 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.
Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive
independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului
şi continuarea Proiectului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea
obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată,
conform art.1082 şi 1083 Cod Civil. 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.
Secţiunea 11. Litigii
În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la 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.
Secţiunea 12. Regulamentul Proiectului
Regulamentul Proiectului Profesii Bine Cimentate a fost publicat pe pagina proiectului:
https://scoaladevalori.ro/profesii-bine-cimentate/.

