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Ediţia I, Moinești, 2019 

 

Preambul 

Prezentul regulament este elaborat pentru a facilita implementarea proiectului „MOINEȘTI NEXT 

GENERATION – Școala de vară de leadership cultural”, având ca obiectiv comunicarea 

drepturilor și obligațiilor care revin organizatorilor și participanților implicați în activitățile Școlii 

de vară.   

Proiect realizat cu sprijinul Unității Administrativ Teritoriale – municipiul Moinești. Conținutul 

acestui proiect nu reflectă neapărat poziția Unității Administrativ Teritoriale – municipiul Moinești 

și nu implică nicio responsabilitate din partea acestuia. 

 
I. Organizatorul proiectului: 

 

Art. 1. Proiectul „MOINEȘTI NEXT GENERATION - Școala de vară de leadership cultural” este 

organizat de Asociația Inițiative pentru o Comunitate Responsabilă (AICR), asociație non-

guvernamentală constituită din 7 aprilie 2015 conform legii, în formula pe care o decide 

exclusiv AICR, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. 

Art. 2. Asociația Inițiative pentru o Comunitate Responsabilă (AICR) îşi propune să aducă 

împreună oamenii care împărtășesc  aceleași idei despre ceea ce trebuie să însemne o 

comunitate responsabilă. În viziunea asociației, o comunitate responsabilă înseamnă o 

comunitate în care membrii se mobilizează astfel încât să facă să se întâmple lucruri frumoase, 

atât în domeniul cultural, educativ, social, filantropic-religios, cât și în ceea ce privește protecția 

mediului și promovarea intereselor cetățenești. 

Art. 3. Organizatorii proiectului sunt membrii echipei proiectului „MOINEȘTI NEXT 

GENERATION - Școala de vară de leadership cultural” – specialiști, voluntari, și parteneri ai 

Asociației Inițiative pentru o Comunitate Responsabilă (AICR). 

Art. 4. Organizatorul „MOINEȘTI NEXT GENERATION - Școala de vară de leadership cultural”, 

AICR, are obligația  de  a  asigura  bazele  materiale  necesare şi logistica pentru fiecare 

activitate din cadrul proiectului. 
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II. Dispoziții generale: 

 

Art. 1. Prin înscrierea la selecția de participare la proiectul „MOINEȘTI NEXT GENERATION - 

Școala de vară de leadership cultural”, participanții declară că sunt de acord cu dispozițiile 

prezentului regulament și își asumă obligația de a respecta regulile de desfășurare a concursului 

de selecție cuprinse în prezentul regulament.  

Art. 2. Prezentul Regulament este disponibil pe toată perioada selecției pe site-ul AICR, 

http://initiativele-comunitatii-responsabile.ro/. 

Art. 3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul în mod unilateral 

şi respectând dispoziţiile legale în materie, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice 

pe site-ul AICR, http://initiativele-comunitatii-responsabile.ro/. 

Art. 4. Concurenții au obligația să consulte permanent site-ul AICR http://initiativele-comunitatii-

responsabile.ro/ și pagina de Facebook a asociației AICR 

https://www.facebook.com/initiativepentruocomunitateresponsabila . 

 

III. Scopul proiectului:  

 

Art. 1. Prin organizarea proiectului „MOINEȘTI NEXT GENERATION - Școala de vară de 

leadership cultural” ne propunem să creăm un spațiu propice pentru formarea tinerilor 

moineșteni, și nu numai, să fie în măsură să genereze noi proiecte și să conducă programe 

culturale.  

Art. 2. De asemenea, prin Proiect, echipa Asociației Inițiative pentru o Comunitate Responsabilă își 

dorește să stimuleze consumul cultural al publicului moineștean, să promoveze tinerele talente 

autohtone, precum și să creeze oportunități pentru organizarea unor noi evenimente culturale 

inovatoare, inedite, gândite chiar de către tinerii care vor fi selectați pentru a participa la 

„MOINEȘTI NEXT GENERATION - Școala de vară de leadership cultural”. 

Art. 3. Prin responsabilitatea participanților ca la finalul școlii de vară să organizeze un nou proiect 

cultural în Moinești, proiectul nostru urmărește ca aceștia să-și împărtășească viziunea asupra 

inițiativelor culturale de care are nevoie municipiul nostru pentru a crește gradul de consum, 

gradul de implicare și gradul de informare cu privire la programele culturale. 

 

IV. Grupul țintă al proiectului: 

 

Art.1 Proiectul „MOINEȘTI NEXT GENERATION - Școala de vară de leadership cultural” este 

destinat unui număr de 20-30 de tineri din comunitatea moineșteană. 

http://initiativele-comunitatii-responsabile.ro/
http://initiativele-comunitatii-responsabile.ro/
http://initiativele-comunitatii-responsabile.ro/
http://initiativele-comunitatii-responsabile.ro/
https://www.facebook.com/initiativepentruocomunitateresponsabila
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Art.2. Participarea la acest proiect este gratuită pentru persoanele interesate și înscrierea se va 

face conform Regulamentului şi a fişei de înscriere online.  

Art. 3 Participanții sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al 

proiectului. 

Art. 4 Pentru a putea participa la școala de vară, candidații trebuie să îndeplinească următoarele 

condiții: 

✓ Profil după vârstă: să fie elevi sau studenți, cu vârste cuprinse între 14 și 21 ani. 

✓ Profil după studii minime necesare: să fi absolvit cel puțin clasa a VIII-a 

✓ Profil după interese: tineri implicați în activități extrașcolare, pasionați de artă și cultură, 

scriitură, muzică, dans, teatru, arte vizuale şi arte plastice. 

✓ să aibă acordul unuia dintre părinți sau a tutorelui legal instituit (dacă sunt minori). 

Elevii care au împlinit vârsta de 18 ani nu au nevoie de acordul sus-menționat. 

 

V. Locul și perioada de desfășurare a proiectului: 

 

✓ Activități indoor: Centrul Cultural Lira, Sala de Festivități a Primăriei Municipale, Biblioteca 

Municipală ”Ştefan Luchian” 

✓ Activități outdoor: scena Teatrului de vară din Parcul Băi, esplanada centrală, parcurile 

municipale  

✓ Școala de vară se va desfășura timp de 9 zile (în perioada 10-18 august 2019) în locațiile mai 

sus menționate.  

 

VI. Drepturile și obligațiile voluntarilor și colaboratorilor din echipa de proiect 

(responsabili de participanți): 

Art. 1. Decizia de a susține activitățile Școlii de vară este benevolă: toți voluntarii și colaboratorii 

vor participa fără derogări. 

Art. 2. Voluntarii responsabili de elevi/studenți participanți au obligația de a urmări și respecta 

riguros deciziile Managerului de proiect astfel încât toate activitățile din program să fie 

implementate eficient.  

Art. 3. Voluntarii responsabili de elevi/studenți participanți țin permanent legătura cu participanții 

repartizați și monitorizează participarea acestora la activitățile Școlii de vară.  

Art. 4. Voluntarii responsabili de elevi/studenți participanți trebuie să informeze organizatorii 

despre eventualele abateri ale acestora de la prezentul Regulament. 

 

VII. Drepturi și cod de conduita - participanți: 
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Art. 1. Toți participanții la „MOINEȘTI NEXT GENERATION - Școala de vară de leadership 

cultural” trebuie să fie vorbitori de limba română și buni cunoscători de limba engleză. Este 

obligatorie participarea la toate evenimentele și activitățile incluse în programul transmis de 

către organizatori, cu excepția cazului în care sunt invocate motive de sănătate şi vor avea 

acordul organizatorilor. Toți participanții au dreptul de a beneficia de toate resursele necesare 

realizării activităților și de a-și exprima opinia, fiind încurajați să aducă  sugestii  pe  durata 

proiectului, dar și să asculte și să respecte indicațiile coordonatorilor și organizatorilor. 

Art. 2. AICR își rezervă dreptul de a utiliza imaginea participanților în materialele de prezentare în 

viitoarele sale activități, în condițiile în care acestea nu aduc atingere demnității persoanelor a 

căror imagine o conțin. 

Art. 3. Toți participanții au obligația de a nu angaja numele Şcolii de vară în acţiuni defăimătoare 

care pot aduce prejudicii imaginii evenimentului şi/sau organizatorului şi sponsorilor. 

Art. 4. Organizatorii au obligația să monitorizeze participarea zilnică a participanților la activitățile 

planificate în cadrul Școlii de vară. 

Art. 5. AICR își rezervă dreptul de a monitoriza în permanență, cu ajutorul cadrelor didactice și 

voluntarilor supraveghetori, comportamentul, conduita participanților pe durata programului 

școlii de vară. Spiritul de echipă, fair-play și corectitudine constituie elemente obligatorii pentru 

participanți pe parcursul tuturor activităților concurențiale și neconcurențiale la care se participă 

sub organizarea „Moinești Next Generation – Școala de vară de leadership cultural”. Această 

atitudine va fi urmarită de către reprezentanții organizatorului și va fi apreciată suplimentar, 

cântărind în recunoașterea finală a parcursului individual. 

Art. 6. Ceremoniile de deschidere şi de închidere sunt activităţi formale, iar participanții vor purta o 

ținută adecvată.  

Art. 7. Toți participanții au dreptul la recunoaşterea participării în cadrul proiectului, la finalul 

acestuia. De aceea, AICR are obligația de a acorda fiecărui participant din cadrul proiectului 

diplomă de participare. 

Art. 8. Comportamentul participanților pe parcursul proiectului trebuie să fie echilibrat, amabil, 

respectuos cu cei din jur. Nu se admit nici un fel de manifestări care să creeze tensiuni între 

participanți sau între aceștia și membrii echipei de organizare. Un comportament apreciat ca 

inadecvat de către organizator poate conduce la decizia de a elimina participantul din cadrul 

proiectului. 

Art. 9. Pe timpul școlii de vară se pot organiza evenimente auxiliare care constituie o parte 

importantă a socializării, dar participanții trebuie să aibă în permanenţă un comportament 

adecvat. 
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Art. 10. Toți participanții au obligația de a păstra curăţenia în toate spaţiile pe care le folosesc, 

inclusiv în cele naturale. De asemenea, nu trebuie să deterioreze sau să distrugă materiale 

existente în spaţiile în care se vor desfăşura activităţile Şcolii de vară. 

Art. 11. Toți participanții au obligația de a nu consuma  ţigări, alcool, droguri, băuturi energizante 

pe parcursul activităților și evenimentelor Școlii de vară. 

Art. 12. În plus, tuturor participanților li se va prezenta Regulamentul Şcolii de vară pe care vor 

trebui să îl respecte pe perioada desfășurării proiectului.  

Art. 13. Toți participanţii  îşi asumă responsabilitatea pentru orice acţiune care depăşeşte  prezentul  

regulament. Consecinţele atrase de acţiunile acestora vor fi suportate de ei, în măsura 

prejudiciului cauzat. 

 

VIII. Modalitatea de selecție a participanților: 

 

Art. 1. Concursul pentru participarea la Şcoala de Vară este organizat de AICR, în 

conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, în parteneriat cu instituții locale, pentru 

selecția participanţilor la programul mai sus menţionat.  

Art. 2. Comisia de jurizare a dosarelor va fi formată din 3 sau 5 membri, specialiști în 

domeniu, care vor evalua aplicațiile și vor stabili un punctaj pentru fiecare candidat, de la 1 

la 100, pe baza unor criterii, urmând ca nota finală să fie media aritmetică a punctajelor 

celor trei sau cinci jurați. Comisia de jurizare va fi stabilită de către conducerea AICR, 

urmând ca AICR aibă un reprezentant. Componența juriului va fi anunțată pe site-ul AICR, 

dar și pe facebook-ul AICR. În principiu, acesta va fi format din profesioniști - reprezentanți 

de seamă ai societății, în urmatoarele domenii de activitate: cultură, învățământ, afaceri, 

instituții ale statului, etc. 

Art. 3. Selecția se va face în baza informațiilor și documentelor solicitate în formularul online.  

Decizia juriului este irevocabilă şi incontestabilă, pentru că acesta se ghidează după criterii 

clare încă de la început.  

Art. 4. Rezultatul jurizării va fi anunțat pe site-ul AICR, pe facebook-ul AICR și pe adresele 

de mail ale participanților admiși. Aceștia sunt obligați să confirme participarea la Școala de 

vară în termen de 24 de ore de la anunțarea rezultatelor. În cazul în care nu se confirmă 

participarea, următorii candidați cu punctajul cel mai mare vor fi considerați câștigători. 

Art. 5. Elevii selectați pentru a participa la școala de vară organizată de AICR vor trebui să 

prezinte, în momentul sosirii la deschidere, dosarul de participare. 

Art. 6. Dosarul de participare va cuprinde: 

a. copie CI elev (obligatoriu); 
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b. copie CI părinte/tutore instituit legal (obligatoriu); pe verso, titularul CI va declara că 

este de acord ca fiul/fiica/minorul (nume, prenume) să participe la școala de vară 

organizată de AICR, și își va adăuga numele, prenumele și semnătura. 

c. adeverință de elev (obligatoriu); pe verso, dirigintele/directorul unității de 

învățământ va aviza participarea elevului la școala de vară, menționând că acesta nu 

a avut abateri disciplinare în cursul anului școlar. // copie carnet de elev/student vizat 

pentru anul 2018-2019 (obligatoriu). 

 

IX. Etapele înscrierilor și selecției: 

 

Etapa I – Înscrierea candidaților interesați,  data limită: 30 iulie 2019 

Pentru validarea înscrierii, este obligatorie completarea tuturor rubricilor din paginile 

formularului online și transmiterea documentelor obligatorii în format scanat sau fotografiate la 

adresa contact@initiativele-comunitatii-responsabile.ro până la termenul limită de 30 iulie 2019.  

Nu se validează formularele în care nu sunt precizate numerele de telefon la care candidații să 

poată fi contactați pentru eventualele clarificări ale detaliilor organizatorice. 

Important! Copia CI candidat, copia CI părinte/tutore instituit legal și adeverința de elev – Se 

transmit prin e-mail pe adresa contact@initiativele-comunitatii-repsonsabile.ro până la termenul 

limită de 30 iulie 2019. Primirea acestor documente este o condiție obligatorie pentru a putea 

participa la școala de vară. (informațiile din fișele de înscriere sunt confidențiale și sunt utilizate 

exclusiv pentru organizarea în bune condiții ale proiectului). 

 

Etapa a II-a – Verificarea dosarelor de participare înscrise, selecția înscrierilor validate, jurizarea 

aplicațiilor și anunțarea candidaților selectați pentru participarea la școala de vară, în perioada 30-

31 iulie 2019.  

 

Etapa a III-a – Cu respectarea Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal, vă informăm că 

candidații admiși la școala de vară organizată de către AICR vor fi contactați telefonic până pe 3 

august 2019 pentru confirmarea participării și pentru informații suplimentare. Confirmarea 

participării și stabilirea detaliilor organizatorice finale se va efectua în perioada 31 iulie – 3 august 

2019. 05.08.2019 – anunțarea publică a rezultatelor finale a selecției participanților la școala de 

vară. 

 

Etapa a IV-a – Desfășurarea efectivă a proiectului, 10-18 august 2019 

Etapa a V-a – Desfășurarea efectivă a mini-proiectelor organizate de participanți, 10-18 august 

2019 
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X. Organizare, responsabilitate și măsuri de securitate:  

 

Art. 1. Participanţii şi părinţii sau tutorele legal sunt de acord că Organizatorul nu este responsabil 

pentru nicio pierdere, distrugere sau accidentare de niciun fel care au rezultat în urma 

participării la Şcoala de vară. 

Art. 2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor 

cu caracter personal, stocate pe durata programului. 

Art. 3. Pe întreaga durată a Şcolii de vară, participanţii sunt singurii care răspund de siguranţa 

bunurilor şi valorilor personale: telefoane mobile, bani, tablete, electronice, bijuterii etc. 

Art. 4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a lua măsuri în ceea ce priveşte verificarea aplicării şi 

respectării Regulamentului şi de a acţiona în consecinţă dacă prevederile acestuia sunt încălcate 

sau se pune în pericol siguranţa grupului sau a vreunuia dintre participanţi. 

Art. 5. Organizatorul îsi rezervă dreptul să excludă din Şcoala de vară, orice participant care comite 

abateri de la prezentul Regulament, care îi agresează, ameninţă pe ceilalţi participanţi, care are 

un comportament neadecvat. 

Art. 6. Organizatorul  va  putea  cere  despăgubiri  pentru  prejudiciile  cauzate  prin  încălcarea 

prezentului Regulament şi din culpa participanţilor, în limita dispozițiilor legale în vigoare. 

Art. 7. Costurile daunelor materiale cauzate de participanţi în locurile în care se vor desfăşura 

activităţile Şcolii de vară vor fi suportate de către părinţi sau tutorele legal. 

Art. 8. În cazul nerespectării regulamentului sau a creării unor incidente cauzatoare de prejudicii, 

organizatorul îşi rezervă dreptul de a sanctiona respectivul participant în mod gradual, la 

aprecierea echipei de organizare, astfel: la    prima    abatere,    participantul    va    primi    un    

avertisment    verbal    din    partea organizatorilor; la a doua abatere, vor fi sunati părintii sau 

tutorele participantului; la  a  treia  abatere,  participantul  va  fi  exclus  din  proiect şi trimis 

acasă. 

Art. 9. Orice situatie neprevăzută în prezentul regulament va fi completată de către legislatia în 

vigoare. 

Art. 10. Prezentul Regulament este supus legii române și eventualele litigii ce decurg din sau în 

legatură cu acest Regulament se vor rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar, de instanţele 

competente. 

 

Informații suplimentare se pot obține de la Anca BALABAN, președinte Asociație, 

manager proiect Moinești Next Generation – Școala de vară de leadership cultural,  

telefon 0721 199 103, email hello@ancabalaban.ro // ancaoffice90@gmail.com 

sau contact@initiativele-comunitatii-responsabile.ro 


