REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI „Tabăra Meseriașilor din Țara lui Andrei”
Ediţia a V-a, 2019
Perioada: 8 mai – 1 octombrie 2019
Prezentul Regulament Oficial al Concursului „Tabăra Meseriașilor din Țara lui Andrei”
(„Regulamentul”) oferă informaţii cu privire la desfăşurarea unui concurs organizat la nivelul
județelor Dâmbovița și Argeș, care se adresează celor 26 de unități de învățământ menționate în
Anexele nr. 1 și nr. 2 ale prezentului Regulament, interesate de dezvoltarea învățământului
profesional și tehnologic.
Unităţile de învățământ cărora li se adresează concursul (menționate în Anexele nr. 1 și nr. 2 ale
prezentului Regulament) au fost selecţionate în funcţie de priorităţile privind dezvoltarea locală,
identificate pentru comunităţile în care OMV PETROM S.A. își derulează activitatea. În centrul
programelor de responsabilitate socială pe care OMV PETROM S.A. le iniţiază şi susţine stau valori
şi obiective precum spiritul civic, grija faţă de mediul înconjurător, respectul pentru comunităţile
în care oamenii trăiesc şi sprijinirea activităţilor antreprenoriale și a educației elevilor din aceste
comunităţi.
Acest Regulament cuprinde o serie de reguli obligatorii aplicabile oricăror activităţi ce urmează a
fi întreprinse în cadrul concursului. Prin acest concurs nu se realizează promovarea ori referirea
la produsele şi serviciile OMV PETROM S.A., activităţile sale, planurile de afaceri, relaţiile cu
partenerii de afaceri, structura organizatorică etc. Prezentul concurs nu reprezintă şi nu se
asimilează loteriei publicitare.
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI.
1.1 Acest concurs (denumit în continuare „Concursul”), organizat sub denumirea „Tabăra
Meseriașilor din Țara lui Andrei”, se va desfăşura prin intermediul site-ului www.taraluiandrei.ro,
secţiunea Tabăra Meseriașilor, şi este iniţiat, susţinut şi implementat în mod direct de către OMV
PETROM S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Str. Coralilor, nr. 22, sector 1
(Petrom City), Bucureşti, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub
nr. J40/8302/1997, şi având codul de înregistrare fiscală RO 1590082 (denumită în cele ce
urmează „Organizatorul”).
1.2 Concursul se va desfăşura conform instrucţiunilor comunicate de către Organizator, cu
aplicarea prevederilor prezentului Regulament şi cu respectarea termenilor şi condiţiilor de
utilizare a site-ului www.taraluiandrei.ro („Website-ul”), ce pot fi cunoscute prin accesarea
opţiunii „Termeni şi Condiţii” afişate pe Website.
1.3 Persoanele cu drept de participare (potrivit Secţiunii 4 de mai jos) ce doresc să se înscrie în
vederea participării la Concurs trebuie să respecte prezentul Regulament, precum şi oricare
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dintre termenii şi condiţiile de utilizare a Website-ului, portal prin intermediul căruia va fi
implementat întregul Concurs „Tabăra Meseriașilor din Țara lui Andrei.”
1.4 Regulamentul este întocmit şi este disponibil, în mod gratuit, oricărei persoane interesate
prin accesarea paginii de web www.taraluiandrei.ro, secţiunea „Tabăra Meseriașilor”,
subsecţiunea „Regulament”. Secțiunea „Tabăra Meseriașilor” este parte integrantă a Websiteului, portal în cadrul şi prin intermediul căruia vor fi întreprinse toate activităţile legate de
organizarea acestui Concurs. De asemenea, informaţii privind organizarea şi desfăşurarea
Concursului pot fi solicitate la adresa de e-mail: tabarameseriasilor@taraluiandrei.ro şi zilnic (în
zilele lucrătoare, de luni până vineri), la numărul de telefon 0758036832, număr cu tarif normal
în orice reţea, între orele 10:00 şi 14:00, în perioada 08 mai 2019 – 11 iulie 2019.
1.5 Condiţiile privind organizarea şi desfăşurarea Concursului, conform prezentului Regulament,
precum şi regulile de evaluare a aplicațiilor înscrise în Concurs (denumite în continuare individual
„Aplicația” şi colectiv „Aplicațiile”) sunt obligatorii şi se regăsesc în cuprinsul Secțiunii 6 de mai
jos. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, implicit oricare
dintre condiţiile privind organizarea Concursului, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta
desfăşurarea acestuia ori de a modifica perioadele de desfăşurare a Concursului, cu înştiinţarea
prealabilă a participanţilor/potenţialilor participanţi cu privire la orice modificare a prevederilor
Regulamentului. Modificările şi/sau completările vor fi comunicate cu cel puţin 24 de ore înainte
ca acestea să devină aplicabile, prin afişarea pe Website (la subsecţiunea „Regulament”).
1.6 Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, prezentul Concurs se desfăşoară în limba română.
Organizatorul nu va avea obligaţia să asigure servicii de traducere/interpretare în legătură cu
participarea la Concurs, inclusiv în ceea ce priveşte premiile oferite conform prevederilor
Regulamentului şi nu va acoperi niciun cost legat de traducere/interpretare, acestea fiind exclusiv
în sarcina participanţilor.
1.7 Unicul titular al Website-ului este OMV PETROM S.A..
1.8 Concursul se va desfăşura cu sprijinul agenţiei S.C. GRAFFITI PUBLIC RELATIONS S.R.L., cu
sediul în strada Ion Brezoianu 23-25, Palatul Universul, Clădirea B, etajul 4, sector 1, cod postal
10131, Bucureşti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub Nr: J40/718/2009
(„Agenţia”). Astfel, dacă Organizatorul nu va decide ulterior şi în mod expres altfel, Agenţia, prin
reprezentanţii săi, va coordona unele activităţi legate de organizarea Concursului.
1.9 Prelucrarea datelor personale furnizate, colectate şi utilizate în cadrul Concursului se face în
conformitate cu legislaţia română aplicabilă.
SECŢIUNEA 2. NATURA ŞI SCOPUL CONCURSULUI.
2.1 Concursul reprezintă una dintre componentele programului interactiv de responsabilitate
socială corporatistă (CSR) intitulat „Ţara lui Andrei”, program ce presupune şi vizează în mod
direct stimularea interesului unor grupuri de indivizi şi cointeresarea acestora în diverse activităţi
de promovare şi protejare a unor valori sociale (în general) şi valori corporatiste (în particular),
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legate inclusiv de calitatea mediului înconjurător, dezvoltarea educaţiei indivizilor, susţinerea şi
dezvoltarea unor comunităţi locale, promovarea și susținerea învățământului profesional și
tehnic. În mod specific, Concursul are ca obiective generale să contribuie la îmbunătățirea calității
învățământului profesional și tehnologic și la pregătirea elevilor din unități de învățământ cu
profil profesional și tehnologic pentru piața muncii, prin dezvoltarea aptitudinilor profesionale și
personale, respectiv prin intermediul unui concurs de granturi adresat cadrelor didactice din cele
26 de unități de învățământ din județele Dâmbovița și Argeș, menționate în Anexele nr.1 și nr. 2
ale Regulamentului, în vederea susținerii unor proiecte care vizează dezvoltarea învățământului
profesional și tehnic, vizând probleme din următoarele domenii:
Percepție socială – îmbunătățirea imaginii și percepției elevilor, părinților sau publicului larg cu
privire la meserii și meseriași
Dezvoltarea infrastructurii pentru laboratoarele din școlile profesionale și tehnologice
Adecvarea competențelor cu piața muncii pentru viitorii meseriași
Parteneriate cu mediul de afaceri
Curriculum și materiale de învățare
Facilitarea și încurajarea participării elevilor la procesele decizionale care vizează învățământul
profesional și tehnic.
2.2 Acest Concurs vizează următoarele:
realizarea unei pregătiri teoretice şi practice, prin organizarea unei tabere de vară („Tabăra”) în
perioada 28 iulie- 31 august 2019, la care vor participa elevii și profesorii declarați câștigători în
cadrul Concursului organizat în cele 26 de unități de învățământ din județele Dâmbovița și Argeș,
menționate în Anexele nr. 1 și nr. 2 ale Regulamentului), cu scopul însuşirii de către elevi a unei
educaţii adecvate cu privire la dezvoltarea și pregătirea lor pentru piața muncii
susținerea inițiativelor de dezvoltare a învățământului profesional din România venite din partea
profesorilor, prin intermediul unei competiții de granturi pentru proiectele înscrise în Concurs de
cadrele didactice din unitățile de învățământ din județele Dâmbovița și Argeș, menționate în
Anexele nr. 1 și nr. 2 ale Regulamentului. Proiectele declarate câștigătoare în cadrul competiției
de granturi vor fi implementate pe parcursul anului școlar 2019-2020.
Astfel, prin implicarea în activităţile pe care Concursul le presupune, se urmăreşte contribuția la
îmbunătățirea calității învățământului profesional și tehnologic din județele selectate, pregătirea
elevilor din aceste unități de învățământ pentru piața muncii, prin dezvoltarea aptitudinilor
profesionale și personale prin cointeresarea şi implicarea directă în diverse activităţi iniţiate şi
susţinute de Organizator în legătură cu dezvoltarea educaţiei elevilor și profesorilor din licee,
susţinerea şi dezvoltarea comunităţilor locale, valori pe care Organizatorul le promovează atât în
cadrul propriei organizaţii, cât şi în relaţiile cu alte grupuri de indivizi cointeresate precum
parteneri de afaceri, comunităţi locale, autorităţi, şi oricare cetăţean care împărtăşeşte
deopotrivă respectul faţă de oricare dintre aceste valori.
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SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI.
3.1 Concursul va fi lansat în cele 26 de unități de învățământ din județele Dâmbovița și Argeș,
menționate în Anexele nr. 1 și nr. 2 ale Regulamentului conform etapelor menționate mai jos.
3.2 Organizatorul poate hotărî oricând modificarea duratei Concursului, precum şi suspendarea
ori încetarea Concursului printr-un act scris, parte integrantă a Regulamentului (document care
poate fi pus la dispoziţia tuturor celor interesaţi cu cel puţin 24 de ore înainte ca modificările să
devină aplicabile, prin afişarea pe Website).
3.3 Concursul se va desfăşura în trei etape distincte, respectiv:
a) Etapa I: Caravana de informare înscrierea în Concurs a elevilor și cadrelor didactice.
Caravana de informare se va desfăşura în cele 26 de unități de învățământ din județele Dâmbovița
și Argeș, menționate în Anexele nr. 1 și nr. 2 ale Regulamentului, în perioada 8-23 mai 2019.
Înscrierea în Concurs se va desfășura în perioada 8 mai – 10 iunie 2019 (ora 17:00) în unitățile de
învățământ din județele Dâmbovița și Argeș și va presupune transmiterea următoarelor
documente:
• Pentru elevi: formularul de înscriere; adeverința de elev care atestă mediile obținute
pe primul semestru din anul școlar 2018-2019 – rezultată din media artimetică dintre media la
purtare și media la disciplinele tehnice; acordul părintelui/tutorelui legal pentru participarea
elevului la Concurs alături de o declarație pe proprie răspundere semnată de părinți sau tutore
care să menționeze numărul de membri ai familiei și media veniturilor pentru fiecare membru;
acordul părintelui/tutorelui legal privind prelucrarea datelor personale ale elevului; scrisoare de
recomandare din partea unui profesor. Data-limită: 31 mai
• Pentru cadrele didactice: formularul de înscriere proiect; acordul unității de învățământ
pentru înscrierea în Concurs și implementarea unui proiect în cazul în care va desemnat
câștigător; acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Data-limită: 10 iunie
Dosarele de înscriere pentru elevii din unitățile de învățământ din județele Dâmbovița și Argeș,
menționate în Anexele nr. 1 și nr. 2 ale Regulamentului, trebuie să fie depuse în perioada 8-31
mai 2019 (ora 17:00) în urna special amenajată la secretariatul fiecărui liceu sau pot fi trimise
scanat la adresa de email tabarameseriasilor@taraluiandrei.ro.
Formularul de înscriere pentru profesorii din unitățile de învățământ din județele Dâmbovița și
Argeș, menționate în Anexele nr. 1 și nr. 2 ale Regulamentului, va fi descărcat de pe pagina web
www.taraluiandrei.ro, secţiunea „Tabăra Meseriașilor”, și va fi trimis, alături acordul de
prelucrare a datelor cu caracter personal și acordul unității de învățământ, în perioada 8 mai –
10 iunie 2019 (ora 17:00), la adresa de email tabarameseriasilor@taraluiandrei.ro.
b) Etapa II: Evaluarea dosarelor de înscriere, desemnarea câştigătorilor Concursului și
participarea în Tabăra Meseriașilor din Țara lui Andrei.
Evaluarea dosarelor de înscriere va avea loc în perioada 17 iunie-11 iulie 2019, fiind realizată de
un juriu format din reprezentanți ai OMV Petrom și specialiști în educație.
4

•
•
•
•

Anunţarea câştigătorilor celor 240 de locuri în Tabără pentru elevi și 40 de locuri pentru cadrele
didactice pe Website, secţiunea „Tabăra Meseriașilor/Câștigători”, se va face până la 11 iulie
2019, în urma jurizării candidaturilor/dosarelor de înscriere de către un juriu, în perioada 17
iunie-11 iulie 2019. Tabăra va fi organizată în perioada 28 iulie-31 august 2019, în localitatea
Moeciu, județul Brașov.
Criteriile de selecție sunt următoarele:
(i) Pentru cei 240 de elevi participanți în Tabăra Meseriașilor din Țara lui Andrei (pentru un
punctaj maxim de 100 de puncte):
Formularul de înscriere – motivația pentru participarea în tabără, interesul pentru domeniu și
planurile de viitor – 65 de puncte
Argumentele prezentate în scrisoarea de recomandare a profesorului – 10 puncte
Media veniturilor pe membru de familie - 15 puncte
Situația școlară 2018 – 2019 – rezultată din media aritmetică dintre media la purtare și media la
disciplinele tehnice – 10 puncte
(ii) Pentru cei 40 de bursieri selectați – bursa privată de studiu pentru anul scolar 2019-2020,
bursa va fi acordată elevilor din unitățile de învățământ din județele Dâmbovița și Argeș,
menționate în Anexele nr. 1 și nr. 2 ale Regulamentului, care obțin cele mai mari punctaje la
activitățile care se vor desfășura în „Tabăra Meseriașilor”. Bursa privată de studiu va fi acordată
timp de 11 luni (perioada anului școlar 2019-2020).
Sunt eligibili pentru bursa lunară de studiu elevii din școlile profesionale din clasele a IX-a și a Xa, respectiv cei din clasa a XI-a (inclusiv clase duale), condiția obligatorie pentru aceștia din urmă
fiind să își continue studiile în învățământul liceal, în domeniul tehnic.
(iii) Pentru cele 40 de cadre didactice însoțitoare, participante în Tabăra Meseriașilor din Țara lui
Andrei (pentru un punctaj maxim de 100 de puncte):
➢ Relavanța temei proiectului – măsura în care soluția răspunde nevoii identificate și poate
rezolva problemele abordate într-o manieră sustenabilă – 20 puncte
Posibile teme pentru proiectele care vor fi înscrise de cadrele didactice:
• Percepție socială - îmbunătățirea imaginii și percepției elevilor, părinților sau publicului
larg cu privire la meserii și meseriași. Potențialele activități pot cuprinde campanii de
sensibilizare, caravane de informare, etc.
• Dezvoltarea infrastructurii pentru laboratoarele din școlile profesionale și tehnologice
• Adecvarea competentelor cu piata muncii pentru viitorii meseriași. Potențialele
activități pot cuprinde facilitarea stagiilor de practică, activități de formare pentru
elevi, etc.
• Parteneriat cu mediul de afaceri. Potențialele activități pot cuprinde stagii de practică,
activități de formare pentru elevi, schimburi de experiență naționale și internaționale
• Curriculum și materiale de învățare. Potențialele activități pot cuprinde consiliere și
orientare vocaționala, mentorat, noi metode de învățare care să permită accentuarea
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învățării prin descoperire, a explorării, a rezolvării de probleme, învățării prin acțiune,
stimularea gândirii și a atitudinilor de tip antreprenorial, schimburi de experiență
naționale și internaționale
• Facilitarea și încurajarea participării elevilor la procesele decizionale care vizează
învățământul profesional și tehnic
Nevoia identificată și relevanța ei în dezvoltarea învățământului profesional – 20 puncte
Numărul de beneficiari – 25 puncte
Rezultate pe termen scurt și mediu (fezabilitate, obiective vs indicatori de performanță,
sustenabilitatea rezultatelor obținute) – 25 puncte
Motivația profesorului de a participa la program și de a desfășura ulterior proiecte pentru
dezvoltarea învățământului profesional – 10 puncte

Elevii și profesorii desemnați câștigători până la data de 11 iulie 2019, în urma procesului de
jurizare, vor participa în Tabăra Meseriașilor din Țara lui Andrei, care va avea loc în perioada 28
iulie-31 august 2019. Profesorii desemnați câștigători în această etapă NU vor primi obligatoriu
și finanțare pentru proiectele depuse, ci vor intra în etapa II-a evaluării proiectelor, competiția
pentru acordarea granturilor urmând să fie finalizată în 1 octombrie 2019.
Celelalte detalii ale evenimentului „Tabăra Meseriașilor” din Ţara lui Andrei vor fi comunicate de
către Organizator câștigătorilor – elevilor și cadrelor didactice care vor participa la acest
eveniment – ulterior desemnării câștigătorilor.
c) Etapa III: Etapă dedicată exclusiv profesorilor participanți în Tabăra Meseriașilor din Țara lui
Andrei: evaluarea finală a proiectelor, anunțarea câștigătorilor și implementarea proiectelor.
40 de profesori vor fi selectați pentru participarea în Tabăra Meseriașilor din Țara lui Andrei, în
urma evaluării intermediare a proiectului depus în Concurs. Timp de o săptămână, vor participa
la cursuri de dezvoltare profesională și de management de proiect, pentru a dobândi noțiuni prin
care vor îmbunățăți și finaliza proiectul depus. În urma cursurilor, profesorii vor prezenta
proiectul final în fața unei comisii de evaluare în Tabăra Meseriașilor din Țara lui Andrei.
Evaluarea finală a proiectelor depuse și susținute de profesorii participanți în Tabăra Meseriașilor
din Țara lui Andrei se va realiza în luna septembrie, iar proiectele câștigătoare vor fi anuntate
până la data de 1 octombrie 2019.
Valoarea totală a granturilor acordate de Organizator pentru proiectele desemnate
câștigătoare este de 40.000 Euro.
Proiectele desemnate câștigătoare vor fi implementate de inițiatori, în acord cu unitatea de
învățământ cu ajutorul căreia se va implementa proiectul desemnat castigator („Unitatea de
Învățământ-Gazdă”), în decursul unui an de la data primirii finanțării.
Mai multe detalii despre Etapa a III-a, dedicată exclusiv profesorilor participanți în Tabăra
Meseriașilor sunt disponibile în Sectiunea a 9-a Regulamentului.
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SECŢIUNEA 4. PARTICIPANŢII. DREPTUL DE PARTICIPARE.
4.1 Înscrierea şi participarea la Concursul „Tabăra Meseriașilor” presupun cunoaşterea şi
acceptarea necondiţionată a prezentului Regulament, în integralitatea acestuia, precum şi
cunoaşterea, acceptarea şi respectarea termenilor şi condiţiilor de utilizare a Website-ului,
conform celor precizate la Secţiunea 1 de mai sus.
4.2 Concursul este deschis participării elevilor de clasele a IX-a, a X-a și a XI-a din clasele de școală
profesională și duală din unitățile de învățământ menționate în Anexele nr. 1 și nr. 2 ale
Regulamentului, care studiază la unul dintre următoarele domenii, indiferent de specializare:
1. mecanică
2. electrică
3. electronică și automatizări
4. electromecanică
Concursul este deschis și participării cadrelor didactice din unitățile de învățământ menționate la
Anexele nr. 1 și nr. 2 ale Regulamentului, indiferent de specializarea predată.
4.3. Elevii participanţii la Concurs se pot înscrie numai cu acordul părintelui sau al tutorelui legal,
Organizatorul fiind absolvit de orice răspundere decurgând din participarea minorului, precum şi
de plata oricăror daune sau pretenţii de orice natură, legate de participarea persoanei respective
la acest Concurs.
4.4. La prezentul Concurs au dreptul să participe inclusiv rudele (indiferent de grad) angajaţilor
Organizatorului, ai Agenţiei şi ai agenţiilor şi societăţilor implicate în organizarea şi derularea
acestui Concurs, dacă studiază la unitățile de învățământ menționate în Anexele nr. 1 și nr. 2 ale
Regulamentului, Organizatorul şi toate celelalte entităţi implicate în desfăşurarea Concursului
garantând deplina obiectivitate a procesului de selecţie a câştigătorilor.
4.5. Următorii participanți NU sunt eligibili pentru înscrierea în Concurs:
- elevii care NU pot face dovada că sunt apți medical pentru a participa în Tabăra Meseriașilor din
Țara lui Andrei
-elevii care NU beneficiază de acordul scris al părintelului/ tutorelui legal
-profesorii care NU beneficiază de acordul scris al Unității de Învățământ-Gazdă, în cazul în care
vor fi desemnați câștigători.
SECŢIUNEA 5. ETAPA I – ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR ÎN CONCURS.
5.1 CONDIŢIILE ŞI ETAPELE ÎNSCRIERII.
5.1.1 Înscrierea participantilor din unitățile de învățământ din județele Dâmbovița și Argeș,
menționate în Anexele nr. 1 și nr. 2 ale Regulamentului (elevii din clasele IX-XI și profesorii din
unitățile de învățământ selectate), se poate realiza în perioada 8 mai-10 iunie 2019, ora 17:00,
prin modalităţile descrise mai jos la Art. 5.1.3 (online – profesorii și elevii sau în scris – doar elevii).
5.1.2 Înscrierea propriu-zisă în Concurs se va realiza de către fiecare elev în parte, respectiv
fiecare profesor care dorește să intre în Concurs. Presupune acceptarea prevederilor prezentului
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Regulament, precum şi a Termenilor şi Condiţiilor privind utilizarea Website-ului, disponibile pe
acest portal prin accesarea opţiunii „Termeni şi Condiții”. Pentru a se înscrie în Concurs pentru
un loc în Tabăra Meseriașilor din Țara lui Andrei, elevii trebuie să completeze toate secțiunile din
formularul de înscriere, cu ajutorul dirigintelui și/sau al părinților, și să atașeze documentele care
dovedesc datele completate.
De asemenea, cadrele didactice care doresc să se înscrie în Concurs în Tabăra Meseriașilor din
Țara lui Andrei trebuie să propună un proiect dedicat dezvoltării învățământului profesional și
tehnic, acoperind temele prevăzute de prezentul Regulament, completând toate secțiunile din
formularul de înscriere destinat lor și să adauge toate documentele solicitate prin Regulament.
Dosarele de înscriere pentru elevii din unitățile de învățământ din județele Dâmbovița și Argeș,
menționate în Anexele nr. 1 și nr. 2 ale Regulamentului, trebuie să fie depuse în perioada 8-31
mai 2019, ora 17:00, în urna special amenajată la secretariatul fiecărui liceu sau se poate trimite
scanat la adresa de email tabarameseriasilor@taraluiandrei.ro. Dosarele de înscriere ale
profesorilor trebuie să fie trimise exclusiv în format digital în perioada 8 mai – 10 iunie 2019 (ora
17:00), la adresa de email tabarameseriasilor@taraluiandrei.ro.
Dosarul de înscriere pentru elevi se va depune în plic și trebuie să cuprindă:
formularul de înscriere cu toate câmpurile completate;
adeverința de elev care arată media obtinută pe primul semestru din anul școlar 2018-2019 –
rezultată din media aritmetică dintre media la purtare și media la disciplinele tehnice;
scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic;
acordul părintelui/tutorelui legal pentru participarea elevului la Concurs, declarație pe proprie
răspundere semnată de părinți sau tutore care să menționeze numărul de membri ai familiei și
venitul lunar net, acordul părintelui/tutorelui legal privind prelucrarea datelor personale ale
elevului. Venitul net lunar cuprinde toate veniturile pe care le realizează membrii familiei,
persoanele care gospodăresc împreună sau persoana singură, în bani sau în natură. Sunt incluse
aici: veniturile provenite din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii
legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent. Venitul net
lunar/membru de familie se calculează împărțind venitul net lunar total la numărul membrilor
familiei. Venitul net reprezintă diferența între salariul brut și cheltuielile deductibile.
Modalitatea de completare a Formularul de înscriere pentru elevi
Formularul cuprinde mai multe secțiuni, care se vor completa după cum urmează:
Prenume, Nume – se completează cu numele și prenumele elevului participant;
Clasă, Liceu, Specializare, Localitate – se completează cu numărul clasei elevului participant, liceul
pe care îl urmează și specializarea studiată, precum și localitatea instituției de învățământ;
Date de contact participant – se completează cu adresa poștală și numărul de telefon al elevului
participant;
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Date de contact părinte – se completează cu numele și numărul de telefon al unuia dintre
părinții/tutorele elevului participant;
Câmpurile cu întrebări – se va alege răspunsul corespunzător și/sau se completează în zona
indicată;
Scrie-ne în aproximativ o jumătate de pagină o scrisoare de intenție pentru a participa la acest
proiect - se completează cu o scrisoare de intenție redactată în zona indicată și răspunde la
întrebările: Cum ai ales domeniul în care studiezi și ce te pasionează la acest domeniu? Ai deja
experiență sau urmează să o dobândești? Ce ți-ar plăcea să faci după ce termini studiile? Te-ai
gândit deja la viitoarea ta meserie? De ce vrei să participi în Tabăra Meseriașilor din Tara lui
Andrei? Ce ți-ar plăcea să înveți și cu ce crezi că te va ajuta această experiență pe viitor?
Dosarul de înscriere pentru cadrele didactice însoțitoare se va completa și trimite exclusiv digital
la adresa tabarameseriasilor@taraluiandrei.ro și trebuie să cuprindă:
Formularul de înscriere cu toate câmpurile completate
Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Acordul unității de învățământ angajatoare pentru implementarea proiectul propus în formularul
de înscriere, în cazul în care acesta va fi declarat câștigător
Modalitatea de completare a Formularul de înscriere pentru cadrul didactic
Formularul cuprinde mai multe secțiuni, care se vor completa după cum urmează:
Prenume, Nume – se completează cu numele și prenumele profesorului participant;
Liceu, Specializare, Localitate – se completează cu liceul la care predă și specializarea pe care o
are, precum și localitatea instituției de învățământ;
Date de contact participant – se completează cu adresa poștală și numărul de telefon al
profesorului participant;
Propunerea de proiect – se completează cu toate datele solicitate:
Titlul proiectului – va sumariza soluția propusă
Unitatea de Învățământ-Gazdă– numele și adresa instituției de învățământ – școală sau liceu
tehnologic
Inițiatorul proiectului – numele inițiatorului de proiect (cadrul didactic)
Tema – proiectul trebuie să răspundă uneia sau mai multor nevoi din domeniilor descrise mai
jos, la art. 9.1, Etapa 4 – se va alege sau completa varianta corespunzătoare
Problema – se va descrie, pe scurt, problema vizată de proiect
Motivația și relevanța proiectului – se va argumenta măsura în care proiectul răspunde unor
nevoi sau își propune să rezolve probleme din domeniul educației profesionale și tehnice.
Identificarea problemei poate fi susținută prin rezultatele unor studii și cercetări, prin consultări
la nivelul comunității școlare și locale (angajatori, autorități) și/sau prin experiența proprie a
profesorului (observație, discuții, experiența la clasă etc.)
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Soluția propusă – în ce constă proiectul și cum adresează acesta nevoile identificate
Obiectivele proiectulu – trebuie să fie specifice, măsurabile, tangibile, realiste și încadrate în timp
(obiective SMART)
Beneficiari – direcți și indirecți - câți beneficiari direcți – membri ai comunității școlare (elevi și
profesori din învățământul profesional și tehnic, părinți) – și indirecți va avea acest proiect? Cum
vor beneficia ei în urma proiectului?
Etape de implementare și calendar – perioada propusă pentru implementarea proiectului va
acoperi anul școlar 2019-2020 și nu va depăși 12 luni de la data finanțării
Rezultate și impact – ce se va schimba în urma implementării proiectului propus în comunitatea
școlară? Ce va fi diferit în urma implementării?
Resurse umane implicate în proiect – se va descrie echipa de proiect și rolul fiecărui membu
Bugetul detaliat pe acțiuni – se vor detalia reursele necesare – materiale și achiziții, logistică,
transport etc.
Motivația candidatului – Care sunt motivele pentru care doriți să contribuiți la dezvoltarea
învățământului profesional și tehnic din România? Care considerați că sunt punctele forte ale
ideii propuse de dumneavoastră? Care sunt motivele pentru care doriți să luați parte la
experiența Taberei Meseriașilor din Țara lui Andrei?
5.1.4 Formularul de înscriere pentru elevi, acordul de participare la Concurs, Acordul de
prelucrare date personale pentru minori pot fi descărcate de pe Website, secţiunea „Tabăra
Meseriașilor”, pentru a fi tipărite sau pot fi solicitate direct la numarul de telefon 0758036832
(număr cu tarif normal în orice rețea), de luni până vineri, între orele 10:00 și 14:00, în perioada
8 mai– 11 iulie 2019. Documentele solicitate vor fi trimise prin serviciul de curierat solicitanților,
conform termenului transmis în prealabil.
5.1.5 Actele dosarului de înscriere pe care elevii îl vor completa și îl vor depune în urnele
amplasate în fiecare liceu, vor fi încărcate pe www.taraluiandrei.ro, secțiunea Tabăra
Meseriașilor, de către Agenție, cu acordul prealabil al Organizatorului.
5.1.6 Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la:
documentele care compun dosarul de înscriere în Concurs, dacă acestea sunt însuşite în mod
ilegal de către participanti;
participantii la Concurs înscriu pe Website date de contact incorecte şi din aceste cauze
Organizatorul nu va putea contacta participanţii la Concurs pentru a le transmite diverse
informaţii cu privire la Concurs, cu excepția situațiilor în care participanții sunt contactați pt a
aduce lămuriri privind procesul de înscriere.
5.1.7 Neîndeplinirea oricăreia dintre condiţiile de mai sus ori încălcarea obligaţiilor aflate în
sarcina participanţilor dă dreptul Organizatorului de a refuza înscrierea dosarului sau, după caz,
respingerea/descalificarea acestuia la momentul evaluării conform prevederilor Regulamentului
(cu toate consecinţele ce pot decurge din aceasta şi fără nicio despăgubire din partea
Organizatorului).
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5.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul să verifice, în orice moment/etapă a Concursului şi prin orice
mijloace legale disponibile, autenticitatea informaţiilor şi a dovezilor furnizate de participanţii
înscrişi în Concurs.

-

SECŢIUNEA 6. ETAPA II – EVALUAREA ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR CONCURSULUI.
6.1 În cadrul Etapei a II-a a Concursului, care se va desfăşura în perioada 17 iunie - 11 iulie 2019
vor fi întreprinse urmatoarele activităţi:
- Identificarea câştigătorilor și stabilirea clasamentului prin evaluarea dosarelor de
înscriere - vor fi realizate de către Juriu în scopul desemnării celor 240 de elevi participanți în
Tabăra Meseriașilor din Țara lui Andrei (denumită în continuare „Tabăra Meseriașilor” și/ sau
„Tabăra”) și celor 40 de cadre didactice însoțitoare. Cele 40 de cadre didactice care vor fi
desemnate câștigătoare în această etapă vor participa în Tabăra Meseriașilor dar NU vor
beneficia obligatoriu și de acordarea grantului în vederea finanțării proiectului depus. Această
etapă va fi realizată ulterior participării în Tabăra Meseriașilor, conform datelor detaliate în
Sectiunea a 9-a a Regulamentului.
- Publicarea Listei câștigătorilor pe Website până la data de 11 iulie 2019.
6.2 În cadrul Etapei a III-a a Concursului, dedicată exclusiv profesorilor participanți în Tabăra
Meseriașilor, care se de va desășura în perioada 1 septembrie - 1 octombrie 2019 vor fi
întreprinse următoarele activități:
Jurizarea finală a proiectelor depuse și susținute de profesorii participanți în Tabăra Meseriașilor
din Țara lui Andrei, conform punctajului comunicat în Sectiunea a 9 -a Regulamentului
Anunțarea proiectelor câștigătoare și a finanțărilor acordate, până la data de 1 octombrie 2019
Acordarea finanțărilor în valoare totală de 40.000 de euro până la data de 31 decembrie 2019.
Implementarea proiectelor finanțate în decurs de un an de la primirea finanțării.
6.3. Procesul de selecţie a persoanelor înscrise în Concurs pentru participarea în Tabăra
Meseriașilor din Țara lui Andrei se va desfăşura în perioada 17 iunie-11 iulie 2019. Câștigătorii
vor fi desemnați de către juriu pe baza criteriilor menționate în prezentul Regulament, iar lista
căștigătorilor va fi afișată pe Website până la data de 11 iulie 2019.
Câștigătorii vor participa în Tabăra Meseriașilor din Ţara lui Andrei. Perioada de desfăşurare a
Taberei va fi în intervalul 28 iulie – 31 august 2019. Confimarea participării acestora în „Tabăra
Meseriașilor din Ţara lui Andrei” şi întocmirea documentaţiei necesare taberei se va face în
perioada 11-22 iulie 2019. În Tabăra Meseriașilor fiecare grup de 5 de elevi va fi coordonat de un
cadru didactic însoțitor timp de o săptămână în intervalul 28 iulie-31 august 2019.
6.4 În cadrul Taberei Meseriașilor din Ţara lui Andrei, cei 240 de elevi și cele 40 de cadre didactice
însoțitoare din cele 26 de școli și licee participante la Concurs vor fi împărțite în patru serii a câte
60 de elevi/săptămână, respectiv 10 cadre didactice însoțitoare/săptămână în perioada 28 iulie31 august 2019.
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În „Tabăra Meseriașilor”, elevii vor participa la ateliere de dezvoltare profesională și personală și
la cursuri aplicate pentru fiecare dintre domeniile selectate, în funcție de specializarea lor. Ei vor
cunoaște îndeaproape meseria aleasă, în cadrul unor întâlniri cu profesioniști din domeniile
selectat și vor lucra pentru finalizare unui proiect practic. Cadrele didactice vor participa la cursuri
de management de proiect, pentru a dobândi noțiuni prin care vor îmbunățăți și finaliza proiectul
depus. În urma cursurilor, profesorii vor prezenta proiectul final în fața unei comisii de evaluare
în Tabăra Meseriașilor. Cele 40 de cadre didactice care participă în Tabăra Meseriașilor NU vor
primi obligatoriu și finanțare pentru proiectele înscrise. În urma susținerii proiectului în cadrul
Taberei, se va realiza jurizarea finală, iar câștigătorii granturilor în valoare totală de 40.000 euro
vor fi comunicați până la data de 1 octombrie 2019.
6.5 Toţi participanţii (elevi si profesori) la Tabăra Meseriașilor din Ţara lui Andrei vor completa în
mod corect şi complet formularele privind starea de sănătate personală și acordul de participare
la Tabăra Meseriașilor şi vor comunica Organizatorului/Agenţiei toate elementele necesare
pentru asigurarea desfăşurării activităţilor din tabără în condiţii optime. Formularele vor fi puse
la dispoziţia câştigătorilor la momentul în care vor confirma participarea în Tabăra Meseriașilor.
Aceste formulare vor fi completate de titulari (pentru persoanele cu capacitate deplină de
exerciţiu) ori de reprezentantul legal (pentru persoanele fără capacitate de exercițiu), sau cu
confirmarea acestuia din urmă (pentru persoanele cu capacitate restrânsă de exercițiu).
6.6 În legătură cu participarea în Tabăra Meseriașilor din Țara lui Andrei, Organizatorul va asigura
cazarea, masa și transportul din localitățile câștigătorilor la și de la locația Taberei, precum şi
costurile privind activităţile și cursurile desfăşurate în cadrul Taberei.
SECŢIUNEA 7. PREMIILE CONCURSULUI. CONDIŢII PRIVIND ACORDAREA PREMIILOR.
7.1 Potrivit deciziei Organizatorului, vor fi acordate următoarele premii:
a) Participare în Tabăra Meseriașilor din Țara lui Andrei, pentru 240 de elevi și 40 de cadre
didactice însoțitoare din cele 26 de școli unități de învățământ participante la Concurs,
menționate în Anexele nr. 1 și nr. 2 ale Regulamentului. Elevii și cadrele didactice însoțitoare
selectate vor fi împărțite în patru serii a câte 60 de elevi/săptămână, respectiv 10 cadre didactice
însoțitoare/săptămână în perioada 28 iulie-31 august 2019. În Tabăra Meseriașilor, elevii vor
participa la ateliere de dezvoltare profesională și personală și vor participa la cursuri aplicate
pentru domeniul în care studiază. Ei vor cunoaște îndeaproape meseria aleasă, în cadrul unor
întâlniri cu profesioniști din domeniile selectate și vor lucra pentru finalizarea unui proiect practic.
Cadrele didactice vor participa la cursuri de management de proiect, pentru a dobândi noțiuni
prin care vor îmbunățăți și finaliza proiectul înscris în Concurs. În urma cursurilor, profesorii vor
prezenta proiectul final în fața unei comisii de evaluare în Tabăra Meseriașilor. Cele 40 de cadre
didactice care participă în Tabăra Meseriașilor NU vor primi obligatoriu și finanțare pentru
proiectele înscrise. În urma susținerii proiectului în cadrul Taberei, se va realiza jurizarea finală,
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iar câștigătorii granturilor în valoare totală de 40.000 euro vor fi comunicați până la data de 1
octombrie 2019.
b) Bursa privată de studiu pentru primii 40 de elevi din unitățile de învățământ din județele
Dâmbovița și Argeș menționate în Anexele nr. 1 și nr. 2 ale Regulamentului. Bursa va fi acordată
elevilor care obțin cele mai mari punctaje în activitățile derulate în „Tabăra Meseriașilor”. Bursa
privată de studiu va fi acordată timp de 11 luni (perioada școlară 2019-2020) prin contract de
bursă privată, încheiat între Organizator și reprezentantul legal al elevului sau între Organizator
și elev, dacă acesta a împlinit 18 ani.
Sunt eligibili pentru bursa lunară de studiu elevii din școlile profesionale din clasele a IX-a și a Xa, respectiv cei din clasa a XI-a (inclusiv clase duale), condiția obligatorie pentru aceștia din urmă
fiind să își continue studiile în învățământul liceal, în domeniul tehnic.
c) Granturi în valoare totală de 40.000 euro pentru proiectele cadrelor didactice desemnate
câștigătoare, în urma participării în Tabăra Meseriașilor și susținerii proiectului în fața comisiei
de evaluare. Proiectele vor fi jurizare final în luna septembrie și câștigătorii vor fi comunicați până
pe data de 1 octombrie 2019. Proiectele câștigătoare vor fi implementate în decurs de un an de
la data finanțării.
7.2 Toate premiile acestui Concurs trebuie să fie revendicate până la data de 31.12.2019. În caz
contrar acele premii nerevendincate în acest termen, nu vor fi mai fi acordate.
7.3 Niciunul dintre premiile oferite câştigătorilor Concursului conform prezentei secţiuni (cu
excepţia burselor de studiu și a finanțărilor/granturilor pentru proiecte) nu poate fi înlocuit cu
contravaloarea acestora în bani ori cu un alt bun sau serviciu.
7.4 Orice premiu va fi acordat persoanei îndreptăţite numai dacă sunt respectate prevederile
prezentului Regulament şi legislaţia aplicabilă. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu acorda
ori, după caz, de a retrage premiul acordat, fără vreo despăgubire, în următoarele situaţii: a)
dacă elevul/profesorul nu are dreptul de a participa la Concurs; b) dacă elevul/profesorul nu s-a
înscris în mod valabil în Concurs; c) dacă elevul/profesorul nu poate dovedi autenticitatea datelor
transmise.
SECŢIUNEA 8. PROCEDURA DE CONTESTARE A CÂŞTIGĂTORILOR CONCURSULUI.
8.1 Contestaţiile privind procesul de desemnare a câştigătorilor Concursului se pot face în termen
de 48 ore de la data afişării numelor câştigătorilor pe Website. Contestaţia se trimite prin e-mail
la adresa tabarameseriasilor@taraluiandrei.ro şi va cuprinde în mod obligatoriu: (i) numele,
domiciliul, date de identificare; (ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază
contestaţia, inclusiv, dar fără a se limita la prevederile Regulamentului presupus a fi încălcate.
8.2 Contestaţiile se vor soluţiona în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii şi răspunsul
va fi comunicat contestatorului.
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SECTIUNEA 9. COMPETIȚIA DE GRANTURI DIN CADRUL TABEREI MESERIAȘILOR
(„COMPETIȚIA”)
9.1. Competiția se desfasoara pe durata Taberei si se adresează cadrelor didactice din unitățile
de învățământ menționate la Anexele nr. 1 și nr. 2 ale Regulamentului, indiferent de specializarea
predată de aceștia și cuprinde următoarele etape:
Etapa 1: Înscrierea proiectelor
Cadrele didactice se vor înscrie cu propuneri de proiecte în domeniul educației profesionale și
tehnologice și prin depunerea tuturor documentelor solicitate de Organizator (acordul de
prelucrarea datelor cu caracter personal și acordul Unității de Învățământ Gazdă pentru
înscrierea în Concurs și implementarea ulterioară a unui proiect, în cazul în care va fi declarat
câștigător).
Etapa 2: Participarea în Tabăra Meseriașilor din Țara lui Andrei
În urma jurizării realizată de specialiști în învățământul profesional și proiecte pentru comunitate,
vor fi selectate 40 de proiecte, iar cei 40 de profesori care au înscris proiectele selectate vor
participa la Tabăra Meseriașilor. Timp de o săptămână, cei 40 de profesori vor participa la cursuri
de dezvoltare profesională și management de proiect, pentru a dobândi noțiuni prin care vor
îmbunățăți și finaliza proiectul depus. În urma cursurilor, profesorii vor prezenta proiectul final
în fața unei comisii de evaluare în Tabăra Meseriașilor.
Etapa 3: Selectarea câștigătorilor
După finalizarea Taberei, vor fi selectate proiectele câștigătoare. Suma totală alocată granturilor
pentru acestă competiţie este de 40.000 euro. Câștigătorii vor fi comunicați în luna octombrie.
Etapa 4: Implementarea proiectelo
Participanții pot propune (fără a se limita la lista de mai jos) proiecte care vizează următoarele
teme, propuse în cadrul Raportului de politică publică Învățământul profesional și tehnic.
Provocări și perspective de dezvoltare, 2016:
Percepție socială - îmbunătățirea imaginii și percepției elevilor, părinților sau publicului larg cu
privire la meserii și meseriași. Potențialele activități pot cuprinde campanii de sensibilizare,
caravane de informare etc.
Dezvoltarea infrastructurii pentru laboratoarele din școlile profesionale și tehnologice.
Adecvarea competentelor cu piata muncii pentru viitorii meseriași. Potențialele activități pot
cuprinde facilitarea stagiilor de practică, activități de formare pentru elevi etc.
Parteneriat cu mediul de afaceri. Potențialele activități pot cuprinde stagii de practică, activități
de formare pentru elevi, schimburi de experiență naționale și internaționale.
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Curriculum și materiale de învățare. Potențialele activități pot cuprinde consiliere și orientare
vocaționala, mentorat, noi metode de învățare care să permită accentuarea învățării prin
descoperire, a explorării, a rezolvării de probleme, învățării prin acțiune, stimularea gândirii și a
atitudinilor de tip antreprenorial, schimburi de experiență naționale și internaționale.
Facilitarea și încurajarea participării elevilor la procesele decizionale care vizează învățământul
profesional și tehnic.
9.2 PERIOADA ȘI STRUCTURA DE DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI DE GRANTURI
9.2.1 Competiția se desfăşoară în perioada 8 mai-1 octombrie 2019 și va avea o perioadă de
înscriere a proiectelor în Concurs, o perioadă de jurizare Proiectelor înscrise în Concurs, prin care
se validează participarea profesorilor în Tabăra Meseriașilor, o dată de anunțare a profesorilor
câștigători, susținerea proiectelor actualizate în fața comisiei Taberei Meseriașilor și o dată de
anunţare a proiectelor câştigătoare, după încheierea Taberei Meseriașilor.
9.2.2 Perioadele de desfasurare:
a) perioada de înscriere a proiectelor în Concurs: 8 mai – 31 iunie 2019, până la ora 17.00 –
înscrierea profesorilor pe bază de proiect
c) perioada de jurizare a proiectelor înscrise în Concurs – selectarea profesorilor care vor
participa la Tabăra Meseriașilor: 17 iunie-11 iulie 2019.
d) data anunţării a profesorilor participanți: până pe data de 11 iulie 2019.
e) susținerea proiectelor actualizate de către profesorii particpanți: fiecare profesor participant
va susține proiectul în fața comisiei de evaluare, în seria în care va fi repartizat în Tabăra
Meseriașilor.
e) data anunţării a proiectelor câștigătoare, după participarea profesorilor la Tabăra Meseriașilor:
1 octombrie 2019.
9.2.3 Organizatorul poate hotărî oricând modificarea duratei Competiției şi Concursului, şi
implicit, a oricărei perioade meționate la art. 9.2.2 de mai sus, prin încheierea unui act adițional
la prezentul Regulament, ce va fi considerat parte integrantă a Regulamentului și va fi adus la
cunoștință participanților în conformitate cu prevederile art. 1.5 din Regulament.

-

9.2.4 Proiectele desemnate câștigătoare vor putea beneficia de o finanțare totală acordată de
către Organizator, de până la 40.000 EURO (suma brută)*.
Acordarea finanțării se realizează
în baza unui acord scris (sponsorizare către Unitatea de Învățămant-Gazdă aferentă fiecărui
proiect câștigător), încheiat între Organizator și fiecare Unitate de Învățămant-Gazdă, cu ajutorul
căreia se vor implementa proiectele desemnate câștigătoare. Valoarea grantului va fi comunicat
fiecărui câștigător în parte, în funcție de proiectul propus și va fi virată în contul instituției de
învățământ, în condițiile stabilite prin acordul respectiv. Suma reprezentand premiul acordat
proiectului/proiectelor va fi utilizată exclusiv în scopul implementării proiectului/proiectelor
declarate câștigătoare, conform detaliilor menționate în formularul de înscriere proiect. În cazul
în care suma reprezentând premiul sau oricare parte din această suma nu este utilizată conform
15

acordului sus-menționat, institutia de invatamant va fi obligata sa restituie suma respectiva
Organizatorului.
9.3. DREPTUL DE PARTICIPARE
9.3.1 Categoriile de persoane care au dreptul să participe la Concurs si implicit la Competitie
sunt: persoanele fizice care la data înscrierii au împlinit vârsta de 18 ani, cu domiciliul sau
reședința în România, care predau la una dintre cele 26 de unități de învățământ menționate în
Anexele nr. 1 și nr. 2 și care au încheiat un acord de găzduire a proiectului cu o Unitate de
Învățămant Gazdă.
9.3.2 În completarea prevederilor pct.9.3.1 de mai sus, menționăm că, în vederea înscrierii în
Concurs, persoanele fizice interesate sunt obligate să încheie, anterior înscrierii în Concurs, un
acord de găzduire a proiectului cu o unitate de învățământ din sistemul de stat cu personalitate
juridica.
9.3.3 Acordul de găzduire a proiectului menționat la art. 9.3.2 de mai sus va fi obligatoriu încheiat
în formă scrisă (purtând ștampila și semnătura reprezentantului legal al Unitatii de Învățămant
Gazdă și va conține înțelegerea părților (participant persoană fizică și Unitate de Învățământ
Gazdă) cu privire la colaborarea acestora în legătură cu proiectul și Concursul, în acord cu
prevederile prezentului Regulament. Respectivul acord de gazduire va fi trimis Organizatorului
inițial în formă scanată (fișier tip .pdf sau .jpg) la înscrierea în Concurs, care se face doar accesând
site-ul www.taraluiandrei.ro și va fi prezentat ulterior în original, la cererea Organizatorului, în
maxim o (1) zi lucrătoare de la cererea scrisă a acestuia. Pentru clarificare, înscrierea în Concurs
a proiectelor de către participanții persoane fizice se face în beneficiul Unității de Învățământ
Gazdă, implementarea proiectului declarat câștigator urmând a se realiza de către Unitatea de
Învățământ Gazdă a participantului persoană fizică ce a propus proiectul desemnat câștigător,
conform prevederilor prezentului Regulament.
9.3.4 Înscrierea proiectului în Concurs echivalează cu acordarea consimțământului
participantului și al Unității de Învățământ Gazdă (dacă este cazul) pentru prelucrarea de către
Organizator a datelor personale ale acestuia/acestora. Totodată, pe această cale, participantul
confirmă acordul său în sensul utilizării informaţiilor puse la dispoziţia Organizatorului în legătură
cu proiectul şi activitatea participantului în scopul desfăşurării Concursului şi implementării
proiectului, ştiind că aceste informaţii sunt supuse unei obligaţii de confidenţialitate doar în
raport cu utilizarea lor în afara Concursului. Prin înscrierea în Concurs, participantul garantează
Organizatorului că Unitatea de Învățământ Gazdă cunoaște în întregime conținutul prezentului
Regulament, pe care se obligă să îl respecte în integralitate.
Participarea la Concurs si Competitie nu este permisă:
(i) persoanelor împotriva cărora au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti prin care s-a constatat
că există indicii privind săvârşirea de către aceştia a unor infracţiuni de natură economică;
(ii) partenerilor Organizatorului direct implicați în organizarea și desfășurarea Concursului si
Competitiei;
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(iii) angajaților Organizatorului și angajaţilor partenerilor acestuia implicați direct în organizarea
și desfășurarea Concursului si Competitiei, precum şi membrilor familiilor acestora (soț/soție și
rude de gradul I și II);
(iv) câștigătorilor unor ediții anterioare ale Concursului care nu au finalizat implementarea
proiectului declarat câștigător și pentru care au primit finanțare în decursul respectivelor ediții
anterioare ale Concursului.

-

-

-

Cadrele didactice- persoane fizice – care se înscriu un proiect NU trebuie să se afle în niciuna
dintre următoarele situații:
au suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita personală sau
profesională, fraudă, corupție sau orice alte activităţi ilicite, respectiv au datorii sau nu și-au
îndeplinit anumite obligații de plată (bănci, contribuții etc.);
se fac vinovate de grave greşeli profesionale sau de altă natură (ce ar putea prejudicia buna
desfășurare a proiectului, imaginea Unității de Învățământ Gazdă sau a finanțatorului și a
programului de finanțare), care pot fi dovedite prin orice mijloace;
au fost declarate într-o situaţie gravă de încălcare a unui contract anterior de finanțare sau de
altă natură;
sunt subiectul unui conflict de interese;
desfăşoară acțiuni de propagandă sau prozelitism religios, politic sau de altă natură, sau au ca
scop obținerea influenței sau puterii politice, religioase etc.;
au indus în eroare Organizatorul prin furnizarea de informaţii false sau au încercat să influenţeze
comitetul de evaluare în timpul procesului de selecţie.

-

-

-

Unitățile de Învățământ Gazdă pentru proiectele inițiate de persoane fizice NU trebuie să se
afle în niciuna din următoarele situații:
sunt vinovaţi de grave greşeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;
nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor la asigurările sociale sau au datorii fiscale;
au fost declaraţi într-o situaţie gravă de încălcare a unui contract anterior de finanțare;
sunt subiect al unui conflict de interese;
au indus în eroare finanțatorul prin furnizarea de informaţii false sau au încercat să influenţeze
comitetul de evaluare în timpul procesului de selecţie;
sunt entitati juridice care au ca scop obținerea/utilizarea puterii politice sau religioase;
sunt entitati juridice care vizează obținerea de profit;
desfăşoară acțiuni de propagandă religioasă sau prozelitism.
Condiţiile pentru eligibilitatea proiectelor
Proiectele pregătite de către participanţi trebuie să îndeplinească condiţiile generale de
eligibilitate stabilite mai jos în cazul în care vor fi desemnate câștigătoare ale Competitiei care se
va derula în cadrul Taberei Meseriasilor; Proiectul înscris în Concurs trebuie să se desfăşoare pe
teritoriul României şi să fie realizat pornind de la unul dintre temele de interes ale Organizatorului
stabilite la art. 2.1 din prezentul Regulament;
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-

-

Formularul de înscriere a fost completat integral până la termenul-limită;
Participantul persoană fizică a încheiat un acord cu o Unitate de Învățământ Gazdă;
Informaţiile furnizate de participant în proiect sunt clare, relevante și la obiect;
Participanții persoană fizică au furnizat Organizatorului următoarele documente: acordul încheiat
cu Unitatea de Învățământ Gazdă;În cadrul proiectului propus nu există ca finanțatori alte
companii cu statutul de finanțatori sau parteneri unici/principali;
Perioada propusă pentru implementarea proiectului nu depășește 1 an (12 luni) de la data la care
va fi acordată finanțarea.
Proiectele care nu îndeplinesc una sau mai multe dintre condițiile de eligibilitate menţionate
anterior vor fi respinse automat. Proiectele care îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate,
cumulativ, vor fi acceptate pentru a fi incluse în procesul de selecţie.
Nu pot fi înscrise în Concurs:
- Proiectele care nu sunt înscrise pe baza formularului de înscriere al Concursului sau al căror
formular de înscriere nu a fost completat integral în perioada de înscriere stipulată în prezentul
Regulament;
- Proiectele care își propun exclusiv sau în principal renovare sau alte tipuri de investiție în clădiri;
- Cererile de finanţări individuale (ex. burse, sponsorizări pentru călătorii, pentru studiu sau
participarea la ateliere, seminarii, conferinţe, congrese etc.);
- Proiectele pentru ajutoare de urgență;
- Evenimentele singulare: conferinţe, activităţi de cercetare, studii de fezabilitate, alte acțiuni sau
activități singulare fără impact direct asupra grupului ţintă;
- Proiectele prin care se solicită acordarea unor împrumuturi ori care presupun activități de
împrumut sau de refinanţare (adică folosirea fondurilor pentru a acorda finanţări
nerambursabile, credite sau împrumuturi altor organizaţii sau persoanelor fizice/juridice);
- Proiectele curente sau activități ale unor proiecte în curs de desfășurare ale participantului,
Unităţii de Învățământ Gazdă și/sau partenerilor sau ale unor terțe părți, care au deja finanțare
din alte surse (dublă finanțare);
- Proiectele care au fost deja implementate, sau cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate;
- Proiectele de natură politică;
- Proiectele de natură religioasă;
- Proiectele care au natură partizană sau care condiţionează sprijinul şi acţiunile de apartenenţă
la anumite partide politice, culte, ideologii religioase, etnice/ de altă natură;
- Proiectele care instigă la xenofobie, rasism, violenţă, ură;
- Proiectele cu mesaj discriminatoriu faţă de anumite categorii sociale/etnice;
- Proiectele care încurajează consumul de alcool sau orice fel de substanțe interzise prin lege;
- Proiectele care, integral sau prin anumite activități, sunt subiect al unui conflict de interese;
- Proiectele care au beneficiari în afara României;
- Proiectele ale căror costuri de implementare a activităţilor ce urmează a fi finanţate de către
Organizator privesc una dintre următoarele categorii de cheltuieli:
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-

-

investițiile în spații, sedii, construcții sau alte obiective, dacă aceste cheltuieli nu sunt în
beneficiul direct al proiectului sau nu au impact direct asupra beneficiarilor vizați din grupul
țintă (dacă nu reprezintă o componentă esențială pentru proiect);
costuri de chirie pentru sediul participantului, Unităţii de Învățământ Gazdă, partenerilor de
proiect și/sau al oricărui alt terț, de orice natură ar fi acesta;
achiziția sau închirierea de autovehicule, dacă acestea nu sunt în beneficiul direct al
proiectului nu au impact direct asupra beneficiarilor vizați din grupul țintă;
costuri deja finanțate din alte surse/pentru acoperirea unor altor proiecte/
finanțări/sponsorizări;
dobânzi datorate băncilor sau altor instituții financiare nebancare;
credite către terțe părți;
amenzi și penalități;
datorii de orice fel ale participanților și provizioane pentru pierderi sau datorii;
orice costuri efectuate înainte de semnarea contractului de grant pentru activitățile din
proiect și respectiv după încheierea perioadei de derulare a proiectului;
burse individuale sau taxe de participare;
costuri cu tratamente medicale individuale;
ajutor umanitar;
activităţi de prozelitism;
premii în bani;
costuri de amortizare și leasing;
taxa pe valoarea adăugată și alte taxe și impozite care pot fi recuperate de către beneficiar
și/sau partener/i, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
salarii pentru reprezentanții Unităţii de Învățământ Gazdă sau ai partenerilor (pot fi acoperite
doar onorarii pentru eventuali specialişti necesari pentru desfăşurarea unor activităţi, care
nu pot fi găsiţi ca voluntari în cadrul organizațiilor/instituțiilor participante sau în
comunitate).

Nu sunt admise pentru înscrierea în Concurs proiectele care:
- prezintă un conținut considerat jignitor sau calomnios, imoral, vulgar și/sau discriminator ori
contrar bunelor moravuri/practici etc., aprecierea acestor aspecte fiind la latitudinea
Organizatorului şi/sau Agenţiei;
- conțin înscrisuri sau diferite însemne ori au aplicate sigle, mărci sau alte însemne care ar
putea încălca drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți sau sunt luate din diverse
surse (prezintă sigla unor site-uri sau reprezintă imagini oferite pe piață de diverși producători
sau comercianți, cu titlu de prezentare etc.), analiza şi aprecierea acestor aspecte fiind la
latitudinea Organizatorului şi/sau Agenţiei;
- nu au legătură cu Concursul, respectiv nu se încadrează în unul dintre domeniile menționate
în prezentul Regulament;
- nu îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate pentru participanți și pentru proiect, astfel cum
sunt stabilite prin prezentul Regulament.
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SECŢIUNEA 10. DREPTURI, OBLIGAŢII, RESPONSABILITĂŢI
10.1 Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte
probleme întâmpinate de participanţi la înscrierea în Concurs, cauzate de providerul de Internet
sau conexiunea la Internet a persoanei care doreşte să se înscrie în Concurs. De asemenea,
Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile / disfuncţionalităţile neanunţate ale furnizorului
de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic
intens care pot periclita înscrierea în Concurs în perioada de desfăşurare a Concursului.
10.2 Prin înscrierea la Concurs, astfel cum este menţionat la art. 5.1, Participanţii îi permit
Organizatorului să utilizeze toate şi oricare elemente componente ale dreptului la propria
imagine – astfel cum este recunoscut de lege – ce aparţine fiecărui participant şi derivă din
participarea acestora la Concurs, în scopul promovării prezentului Concurs precum şi a oricăror
ediţii ale concursurilor/ programelor dezvoltate sub brandul “Ţara lui Andrei”.
10.3 Obligaţii asumate de participanţi:
- să se înscrie în Concurs folosind date de contact valide şi complete;
- odată cu înscrierea în Concurs, fiecare participant declară pe propria răspundere că este titularul
tuturor drepturilor de proprietate intelectuală inclusiv al drepturilor de autor în privinţa oricărui
material/document utilizat în perioada de înscriere sau în timpul Taberei Meseriașilor sau
persoana îndreptăţită şi răspunde pentru cazurile în care anumite materiale/documente
depuse/utilizate de către participanţi în Concurs încalcă drepturile de proprietate intelectuală
ale unor terţi sau sunt luate din diverse surse. În cazul în care Organizatorul va primi în perioada
desfăşurării Concursului informări oficiale în măsura să demonstreze că un anumit
material/document ce compune dosarul de înscriere sau utilizat de participant în Concurs încalcă
legile ori prezentul Regulament, acesta poate lua decizia de a descalifica participantul care a
depus/utilizat astfel de materiale/documente. Într-o atare situaţie, Organizatorul poate decide
ca poziţia astfel rămasă liberă să fie ocupată de către următorul participant, în ordinea stabilită
de juriu, participant care până la acest moment nu ocupă un loc eligibil. Organizatorul are dreptul
de a nu lua în considerare materialele pe care le consideră indecente, vătămătoare la adresa
imaginii sale sau la adresa imaginii unor terţi ori care încalcă în vreun fel prezentul Regulament
ori legislaţia aplicabilă.
10.4 Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la:
- materialele/documentele utilizate de participanți pentru înscrierea în Concurs sau în timpul
Taberei Meseriașilor, dacă acestea au fost însuşite în mod ilegal de către participanti;
- situaţiile în care participanţii înscriu în formularul de înscriere date de contact incorecte şi din
aceste cauze Organizatorul nu va putea contacta participanţii la Concurs pentru a le transmite
diverse informaţii cu privire la Concurs.
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SECŢIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
În contextul acestei competitii, OMV Petrom S.A. in calitate de operator, prelucreaza date cu
caracter personal ale participantilor conform detaliilor din Nota de informare anexata la acest
Regulament si disponibila la link-ul www.taraluiandrei.ro
Va rugam sa consultati informatiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal inainte de
a va inscrie in competitie si dupa caz, sa va exprimati acordul necesar legat de aceasta (pentru
elevi).
Nota cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal este disponibilă în Anexa 2 a
prezentului regulament.
SECŢIUNEA 12. TAXE / IMPOZITE
Având în vedere prevederile legii fiscale incidente, Organizatorul este răspunzător pentru plata
taxelor/impozitelor aferente premiilor acordate câştigătorilor Concursului în baza prezentului
Regulament, taxe/impozite pe care Organizatorul (personal sau prin intermediul unui terţ
desemnat) îl va calcula şi plăti în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
SECŢIUNEA 13. ÎNCETAREA / ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI SI COMPETITIEI.
13.1 Concursul si/sau Competitia pot înceta oricând în cazul producerii unui eveniment ce
constituie forţă majoră (potrivit art. 1351 Cod Civil), inclusiv în cazul imposibilităţii
Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a asigura fie desfăşurarea în bune
condiţii a Concursului și/sau Competiției, fie îndeplinirea scopului pentru care Concursul și/sau
Competiția se organizează.
13.2 Concursul si/sau Competiția pot fi suspendate ori pot înceta oricând în baza deciziei
Organizatorului, fără ca prin aceasta să se nască vreun drept la despăgubire, cu condiţia ca
Organizatorul să comunice în prealabil o astfel de situaţie.
SECŢIUNEA 14. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII.
14.1 Prezentul Regulament este supus legii române.
14.2 Eventualele litigii decurgând din sau în legătură cu acest Regulament se vor rezolva pe cale
amiabilă sau, în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere pe această cale, litigiile vor fi înaintate
spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competențe de la sediul Organizatorului din Bucureşti.
Prezentul Regulament s-a încheiat într-un exemplar original, la data de 06.05.2019, dată de la
care intră în vigoare.
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ANEXA NR.1 la REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI „Tabăra Meseriașilor din Ţara Lui
Andrei”
Ediţia 2019, perioada: 8 mai – 1 octombrie
Prezenta Anexă nr. 1 cuprinde lista unităţilor de învătământ din județul Dâmbovița, cărora li se
adresează Concursul „Tabăra Meseriașilor din Ţara lui Andrei”, organizat de OMV PETROM S.A.
Unitaţile de învătământ au fost selectate în funcţie de priorităţile privind dezvoltarea locală,
identificate pentru comunităţile în care OMV PETROM S.A. își derulează activitatea.
Lista instituțiilor de învățământ incluse în programul Tabăra Meseriașilor, județul Dâmbovița
Nr. crt.
1
2

Unitata de învățământ
Liceul „Voievodul Mircea”
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu”

Localitate
Târgovişte
Târgovişte

3
4
5
6
7
8
9
10

Liceul Tehnologic „Dr. C. Angelescu”
Liceul Tehnologic „Iordache Golescu”
Liceul Tehnologic „Marin Grigore Năstase”
Liceul Tehnologic „Nicolae Ciorănescu”
Liceul Tehnologic „Udrea Băleanu”
Liceul Tehnologic „Goga Ionescu”
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto
Liceul Tehnologic Petrol

Găești
Găești
Tărtăşeşti
Târgoviște
Băleni
Titu
Târgoviște
Moreni

11
12
13

Liceul Tehnologic Pucioasa
Liceul Tehnologic Voineşti
Liceul Teoretic „Mihai Viteazu”

Pucioasa
Voineşti
Vișina
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ANEXA NR. 2 la REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI „Tabăra Meseriașilor din Ţara Lui
Andrei”
Ediţia 2019, perioada: 8 mai – 1 octombrie
Prezenta Anexă nr. 2 cuprinde lista unităţilor de învătământ din județul Argeș, cărora li se
adresează Concursul „Tabăra Meseriașilor din Ţara lui Andrei”, organizat de OMV PETROM S.A.
Unitaţile de învătământ au fost selectate în funcţie de priorităţile privind dezvoltarea locală,
identificate pentru comunităţile în care OMV PETROM S.A. își derulează activitatea.
Lista instituțiilor de învățământ incluse în programul Tabăra Meseriașilor, județul Argeș
Nr. crt.
1
2

Unitata de învățământ
Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”
Colegiul Tehnic Câmpulung

Localitate
Pitești
Câmpulung

3
4
5
6
7
8
9
10

Liceul Tehnologic „Dacia”
Liceu Tehnologic „Petre Ionescu Muscel”
Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu”
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”
Liceul Tehnologic „Dinu Brătianu”
Liceul Tehnologic „Astra”
Liceul Tehnologic Auto
Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini

Pitești
Domnești
Mozăceni
Pitești
Stefănești
Pitești
Curtea de Argeș
Mioveni

11
12
13

Liceul Tehnologic „I.C.Petrescu”
Liceul Tehnologic Costești
Colegiul Tehnologic Auto

Stâlpeni
Costești
Câmpulung
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