REGULAMENTUL PROIECTULUI
Excepționalii Sector 2
Secţiunea 1. Organizatorul
Organizatorul Proiectului Exceptionalii Sector 2 (denumit în continuare generic
„Proiectul”) este Asociația Școala de Valori (denumit în continuare generic „Organizatorul”)
cu sediul în Bucureşti, sector 2, sos. Pipera 50A, reprezentată prin Elena Vasilica Vicepreședinte.
Organizatorul se va ocupa de administrarea proiectului, de înscrierea beneficiarilor în
proiect, comunicarea cu participanții și organizarea activităților proiectului.
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
pagina
proiectului:
www.scoaladevalori.ro/educationalii-sector-2
Secţiunea 2. Aria de Desfăşurare a Proiectului
Activitățile proiectului vor fi organizate fizic sau online ținând cont de contextul
pandemic. Prin Exceptionalii Sector 2 vom susține 40 de elevi din Sectorul 2, oferindu-le un
cadru de dezvoltare personală și uneltele prin care tinerii să reușeasca dezvoltarea unei
comunități de tineri ce cred în puterea educației și sunt capacitați să se implice activ în viata
socială și culturală a comunității sectorului 2.
Secţiunea 3. Perioada de Desfăşurare a Proiectului
Proiectul se va desfăşura în perioada iulie - octombrie 2022. Data limită de completare a
formularului de înscriere pe baza căruia este efectuată participarea este 27 iulie, ora 23:59.
Secţiunea 4. Dreptul de Participare
Proiectul se adresează elevilor de clasa a IX-a - a XII-a, din liceele cu profil teoretic din
Sectorul 2. Înscrierea se va face în urma completării formularului de înscriere în proiect.

Locurile sunt limitate, de aceea elevii vor fi selectați în baza formularului de înscriere si a
criteriilor de motivație.

Secţiunea 5. Activitățile Proiectului
● perioada de înscriere, 5 - 27.07.2022
● evenimentul de deschidere al proiectului, 30.07- 1.08.2022
● 10 ateliere organizate offline, pe tematica dezvoltării cetățeniei active și
implicării, 1-12.08.2022
● Bibliotecă Vie - un eveniment public, inspirațional, cu participarea a 10 persoane
remarcabile din Sectorul 2, 15-19.08.2022
● Elaborarea și implementarea a 5 inițiative sociale/comunitare în sectorul 2,
1.09-7.10.2022
● eveniment de închidere a proiectului, 10-20.10.2022
Participanții vor primi calendarul detaliat al proiectului în perioada 27-29 iulie 2022.

Secţiunea 6. Mecanismul de Aplicare la Proiect
Cei interesaţi de proiect se pot înscrie completând formularul de înscriere de pe site–ul
proiectului: https://scoaladevalori.ro/educationalii-sector-2
Vor fi disponibile un număr limitat de locuri pentru participarea în proiect pentru elevii
din licee teoretice. Este obligatorie participarea pe întreaga durată a proiectului la toate
activitățile. Prin înscriere, participanții se angajează la implicarea în toate activitățile din
cadrul proiectului: ateliere fizice, biblioteci vii, vizită la partenerii proiectului, Step-uri. ea
acestora.

Data limită de înscriere: 27 iulie, 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.

Toți cei interesați de proiect pot cere informaţii suplimentare la adresa responsabilului
de proiect office@scoaladevalori.ro, care va funcţiona pe toată durata Proiectului, şi la
numărul de telefon 0727 040 692, în zilele lucrătoare, între orele 9:00 -17:00.

Secţiunea 7. Criterii de Selecţie
Vor fi analizate doar formularele de aplicare care sunt completate în întregime. Sunt eligibili
elevii de clasa a IX-a - XII-a, la licee teoretice din sectorul 2, București. Selecția elevilor
aplicanți se va face pe baza următorului sistem:
Elevii eligibili vor fi selectați pe baza criteriilor:
Nr

Criteriu

Punctaj(%)

1

argumentarea motivației de a participa la proiect

40%

2

experiența de voluntariat

35%

3

argumentarea așteptărilor de la proiect

25%

Criterii de departajare:
- definirea problemei din comunitate și propunerea de soluții;
Secţiunea 8. Jurizarea
Preselecţia candidaţilor se va face pe baza evaluării tuturor criteriilor de validitate
menţionate la Secţiunea nr. 7 din prezentul Regulament. În procesul de selecție se va ține
seama de principiul asigurarii egalitații de șanse si nediscriminare, asigurând transparența și
respectând prezentul regulament. Candidaturile vor fi evaluate de doua persoane din cadrul
echipei de proiect, fiecare candidatură primind un punctaj, iar rezultatul final va fi dat de
suma celor doua punctaje, împarțită la 2 (numărul evaluatorilor). In acest fel se va forma un
clasament, iar primii 40 de tineri conform punctajului vor fi participanții EXCEPTIONALII.
Celelalte înscrieri vor fi păstrate pe lista de rezerva până în momentul în care se confirma
participarea tuturor, ulterior fiind anunțate toate persoanele înscrise cu privire la rezultatele
procesului de selecție.

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.
La finalul proiectului vor primi certificat de participare doar elevii care au fost prezenți la
80% din activitățile proiectului.
Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor
la acest Proiect, colectarea datelor cu caracter personal menţionate în fişa generală de date
(Punctul I): nume, prenume, locul şi data naşterii, adresa completă, nr. de telefon, adresa de
e-mail, fiind realizată exclusiv în scopul identificării exacte a participanţilor şi a contactării
acestora.
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,
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 Excepționalii Sector 2 a fost publicat pe pagina proiectului:
www.scoaladevalori.ro/educationalii-sector-2

