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R E G U L A M E N T 

„Program de orientare școlară și în cariera a elevilor  
din Municipiul București - VOCAȚIA TA” 

 
 

I.           Dispoziții generale 
Programul vine în întâmpinarea nevoilor de integrare socio-profesională a tinerei 

generații, contribuind atât la schimbarea anumitor percepții pe care elevii le au față de 
activitatea profesională, dar și la responsabilizarea și  facilitarea eforturilor depuse în vederea 
asigurării locului potrivit în comunitate. 

Faсtоrii determinanți сarе influеnţеază орţiunеa elevilor privind studiile și alegerea 
рrоfеsiоnală sunt atât de natură subiесtivă şi ţin dе сaraсtеristiсilе individului (реrsоnalitatе, 
aрtitudini, еvеnimеntе dе viaţă) сât şi оbiесtivă, aсеştia fiind faсtоri еxtеrni rерrеzеntaţi dе 
рărinţi, familie, рrоfеsоri, рrесum şi dе еvеnimеntеlе sосialе, matеrialе şi сulturalе сu сarе 
individul intеraсţiоnеază, dirесt sau indirесt, ре рarсursul еvоluţiеi salе. 

În cadrul acestui Regulament, din rațiuni de eficiență a lecturii, termenul de program se 
referă generic la proiecte și activități. 

 
II. Obiectivul general și scopul programului 

Acest program își propune ca prin sesiuni de consiliere, testări specializate, trainiguri și povești 
de succes, să se poată realiza planuri personalizate pentru elevii de gimnaziu și liceu care să îi 
ajute în direcționarea corectă a parcursului lor educațional și profesional. 

Programul are ca principal scop consilierea elevilor de gimnaziu și liceu pentru a pune 
bazele unei schimbări atitudinale privind dezvoltarea vocațională și eliminarea factorilor de risc. 
Prin implementarea acestuia se dorește obținerea de planuri personalizate (dosare) pentru 
fiecare elev, care sa cuprinda parcursul acestora educațional și profesional după caz. 
 

Prin serviciile educaționale de consiliere și orientare vocațională, se urmărește 
îndeplinirea următoarelor obiective/rezultate: 

a) sprijinirea elevilor bucureșteni din ciclul gimnazial și liceal în procesul de înțelegere și 
conștientizare a ceea ce sunt și a ceea ce pot deveni cu ajutorul unor instrumente de 
consiliere și orientare, de parcurs școlar/de carieră; 

b) conștientizarea calităților și a defectelor personale ale grupului țintă; 
c) creșterea stimei de sine și a imaginii de sine pentru grupul țintă implicat; 
d) perceperea propriei identități prin raportare la modele; 
e) valorificarea resurselor personale; 
f) adoptarea unei atitudini pozitive față de propria persoană și față de ceilalți; 

 
Activitățile educative se vor adresa și membrilor familiilor elevilor având scopul de a 

înțelege mai bine schimbările comportamentale ale elevului și susținerea acestora în luarea 
deciziilor importante din viața lor. De asemenea, activitățile educative vor implica și profesorii 
în vederea definirii și sublinierii rolului profesorului în orientarea profesională a elevului, sub 
aspectul cunoașterii elevilor, identificării direcțiilor de dezvoltare ale fiecărui elev și sprijinului  
acordat elevilor pentru orientarea școlară și profesională.  
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Serviciile educaționale constau în activități de consiliere și orientare si au ca principal 
obiectiv dobândirea de  către elev a informațiilor despre sine şi despre domeniile ocupaţionale 
care la rândul lor vor determina schimbări atitudinale şi comportamentale la nivel individual. 
Atitudinea faţă de muncă, profesie, familie, dezvoltare profesională, competitivitate şi relaţii în 
plan profesional se reflectă de fapt în comportamentele profesionale ale viitorilor absolvenţi. 

Aplicarea serviciilor de consiliere și orientare au ca beneficiu direct pentru elevi 
dezvoltarea  personală și vocațională prin furnizarea de informații și aplicarea de instrumente 
specifice necesare formării unei atitudini active şi pozitive faţă de activităţile de autocunoaştere 
explorarea oportunităţilor educaţionale şi profesionale.  

 
În cadrul metodologiei aplicate trebuie să fie asigurată integrarea participanților 

esențiali – părinți/reprezentanți legali și profesori. 
Serviciilor educaționale  de consiliere și orientare au următoarele direcții de acțiune specifice: 

• cunoaşterea personalităţii elevilor/tinerilor; 
• educarea în vederea alegerii studiilor şi a ocupaţiei; 
• informarea şcolară şi profesională; 
• îndrumarea spre diferite tipuri de studii şi grupuri de profesiuni; 
• conștientizarea factorilor externi care influențează parcursul școlar/profesional al 

elevului. 
 

III. Grupul țintă și aria de desfășurare a proiectului 
Grupul țintă vizat este reprezentat de 4000 de elevi din ciclul gimnazial și liceal (500 elevi 

de cls. a V-a, 500 elevi de cls. a VI-a, 500 elevi de cls. a VII-a, 500 elevi de cls. a VIII-a, 500 elevi 
de cls. a IX-a, 500 elevi de cls. a X-a, 500 elevi de cls. a XI-a și 500 elevi de cls. a XII-a). 
Locurile sunt limitate pentru fiecare unitate de învățământ selectată, astfel: 

- min.40-max.50 elevi/unitate de învățământ/cls.V 
- min.40-max.50elevi/unitate de învățământ/cls.VI 
- min.40-max.50 elevi /unitate de învățământ/cls.VII 
- min.40-max.50 elevi /unitate de învățământ/cls.VIII 
- min.40-max.50 elevi /unitate de învățământ/cls.IX 
- min.40-max.50 elevi /unitate de învățământ/cls.X 
- min.40-max.50 elevi /unitate de învățământ/cls.XI 
- min.40-max.50 elevi /unitate de învățământ/cls.XII 

 
Având în vedere complexitatea procesului de consiliere și orientare în program sunt 

implicate 24 de unități de învățământ de pe raza Municipiului București - 12 unități de învățământ 
gimnaziale și 12 unități de învățământ liceale, cu implicarea a 4000 elevi, din clasele V – XII, 
selectate de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, astfel: 

Școli gimnaziale: 

1. Școala Gimnazială Elena Văcărescu   
2. Școala Gimnazială Nr. 179 
3. Școala Gimnazială Tudor Arghezi 
4. Școala Gimnazială Petre Ghelmez 
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5. Școala Gimnazială Nr. 81 
6. Școala Gimnazială Nr. 149 
7. Școala Gimnazială Nr. 79 
8. Scoala Gimnazială Nr. 133 
9. Scoala Gimnazială I. Gh. Duca 
10. Scoala Gimnazială Nr. 135 
11. Școala Gimnazială Orizont 
12. Școala Gimnaziala Sf. Andrei 

 
Licee 

1. Școala Comercială Superioară N.Kretzulescu 
2. Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coanda 
3. Liceul Teoretic Nicolae Iorga 
4. Colegiul National George Coșbuc 
5. Colegiul Economic A.D. Xenopol 
6. Colegiul Național Matei Basarab 
7. Liceul Tehnologic Mircea Vulcănescu 
8. Colegiul Național Mihai Eminescu 
9. Liceul Teoretic Ion Barbu 
10.  Colegiul Economic Viilor 
11.  Colegiul Tehnic Iuliu Maniu 
12.  Liceul Teoretic Marin Preda 

 
IV. Procesul de selecție al participanților  

Completarea și transmiterea înscrierii se realizează exclusiv în mediul online, în cadrul 
platformei www.toe.hubproedus.ro. Înscrierea va fi considerată validă doar dacă sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele condiții:  

• completarea integrală a Fisei de înscriere preliminară elevi până la data de 15.10.2022 
(Anexa 1);  

•   după centralizarea informațiilor primite de la unitățile de învățământ selectate, 
PROEDUS va transmite pe adresele de e-mail ale elevilor și reprezentanților legali ai 
acestora un link ce va conține formularul de înscriere individuală în proiect și 
informarile privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Completarea acestui 
formular este obligatorie pentru a participa în proiect! 

• acceptarea Termenilor și Condițiilor Platformei, a Politicii de Prelucrare a Datelor cu 
Caracter Personal, precum și a Regulamentului Proiectului prin bifare în cadrul 
Platformei, după citirea acestora în integralitate;  

• primirea e-mailului de confirmare a înscrierii și a codului unic de identificare ce va fi 
folosit pe tot parcursul programului în toate activitățile în care se solicit numele și 
prenumele elevului;  
Puteți deține un singur cont pe adresa de e-mail. Sunt acceptate doar adresele de e-
mail transmise în formularul de preînscriere. Preînscrierea NU echivalează cu înscrierea 
în proiect. Aceasta va fi nominală, NU centralizată de unitatea de învățământ. 
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ÎNSCRIEREA se realizează individual de către fiecare elev al unității de învățământ înscrisă în 
program. 

 
V. Activități educaționale 

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive (PROEDUS) al Primăriei Municipiului 
București (PMB) pune la dispoziție servicii de orientare școlară și în carieră elevilor din 
Municipiul București care au nevoie de suport pentru alegerea traseului educațional și 
profesional. 

În cadrul ședințelor individuale de consiliere și/sau a activităților educaționale de grup 
(ateliere/workshop-uri/training-uri de formare - dezvoltare) se vor discuta aspecte ce țin de 
aptitudini, abilități, interese personale și profesionale, oferta educațională și alte aspecte 
relevante, astfel încât beneficiarii să poată lua cea mai bună decizie privind propria carieră. 

 
Fiecare elev va putea participa la activitățile educaționale de formare – dezvoltare precum 

și la modulele de testare oferite de PROEDUS în cadrul programului, în funcție de anul de studiu 
în care se află, după cum urmează:  
 Chestionare scrise de aflare a intereselor, abilităților, valorilor profesionale și a 

personalității  (toți anii de studiu) 
 Chestionare online de planificare a traseului educațional și profesional și de descoperire 

a adevăratei vocații (toți anii de studiu) 
 Biblioteca Vie (elevii claselor a V-a și a IX-a trebuie să participe la un atelier din seria 

Biblioteca Vie) 
 Speed Interview (elevii claselor a VI-a și a X-a trebuie sa participe la un atelier din seria 

Speed Interview) 
 Fast Track to Career (elevii claselor a VII-a și a XI-a trebuie să participe la minimum un 

atelier din seria Fast Track to Career) 
 Evenimente cu trainer național (elevii din toți anii de studiu trebuie să participe la un 

eveniment cu trainer național)  
 Evenimente cu trainer internațional (elevii claselor a IX-a și a XII-a trebuie să participe la 

un eveniment cu trainer internațional) 
 Sesiuni de consiliere 1 la 1 (elevii claselor a VII și a XI-a trebuie să participe la o sesiune 

de consiliere 1 la 1 fie în format fizic în cabinet, fie online cu echipa de psihologi 
implicată în proiect) 

VI. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 
Programul  de consiliere și orientare în carieră VOCAȚIA TA, este GRATUIT și se va 

desfășura pe parcursul anului școlar 2022 – 2023, în mai multe etape:  
 
ETAPA 1 (octombrie – decembrie 2022) 
 
Inscrierea Elevilor in program (pâna cel tarziu 18 octombrie 2022) 
Fiecare elev va putea participa în program în baza formularului de preînscriere completat de 
unitatea de învățământ și transmis PROEDUS (până cel târziu la data de 15.10.2022). 
Înscierea în proiect se va realiza individual de fiecare elev și reprezentant legal al acestuia pe 
www.toe.hubproedus.ro 
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Activitatea 1 (octombrie 2022) - Distribuirea Kit-ului Elevului  
Fiecare elev înscris în programul “Vocația Ta” va primi un Kit conceput sub forma unei cutii 
personalizate ce cuprinde un set complet de materiale utile pentru elevi și părinți precum: 
chestionare de evaluare a intereselor, abilităților, a valorilor profesionale și a personalității 
(diferențiate pentru fiecare nivel de studiu), Chestionarul Părintelui, Ghidul elevului, Ghidul 
părintelui, Resurse Utile etc. Fiecare elev va avea parte și de o testare vocațională și de parcurs 
educațional online. 
 
Chestionarele din kit se vor completa atât de reprezentantul legal cât și de elev și se vor preda 
profesorului coordonator/conducătorului unității de învățământ/dirigintelui din unitatea de 
învățământ aparținătoare, în plicul ce se află în interiorul kit-ului.  
Plicul trebuie sigilat si pe plic se trece codul unic de inregistrare primit de elev! 
 
Activitatea 2 (octombrie – decembrie 2022) - Sesiuni de Consiliere 1 La 1  
Sesiunile de consiliere cu psihologi se vor desfășura 1 la 1 atât în format fizic cât și online și 
vor urmari tendințele de dezvoltare ale elevilor și modul în care aceștia își aleg inițial 
liceul și ulterior formarea universitară sau cariera. 
Activitate adresata elevilor bucureșteni din clasele a-VII-a și a –XI-a  
Durata sesiune: 60 min 
 
ATELIERE, WORKSHOP-URI, EVENIMENTE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE 
 
Activitatea 3 (octombrie 2022) - Atelier: Biblioteca vie  
Prin Biblioteca Vie, se dorește promovarea respectului pentru alegerile fiecărui individ și 
stimularea dialogului între oameni. “Biblioteca Vie” funcționează exact ca o bibliotecă cu cărți 
doar ca în cazul nostru cărțile sunt oameni cu povești interesante și cititul este înlocuit de 
conversație.  
Activitate adresată elevilor bucureșteni din clasele a –V-a și a –IX-a  
Participanti: 40 – 50 elevi / atelier 
Durata: 45 - 60 de minute 
 
Activitatea 4 (octombrie 2022) - Workshop: Speed interview  
Worshopurile sunt susținute de psihoterapeuți sub forma unor jocuri cu teme bine definite în 
funcție de momentul decizional în care se află fiecare elev. Jocuri de dialog activ, schimb de 
informații și identificare de soluții creative de acțiune, prin care să se asigure integrarea 
elevilor în discuții alături de specialiști. 
Activitate adresată elevilor bucureșteni din clasele a -VI-a și a -X-a  
Participanti: 40 – 50 elevi / workshop (împărțiți în grupe de 15-20 de elevi) 
Durata: 45 - 60 de minute / grupa 
 
Activitatea 5 (octombrie – noiembrie 2022) - lnteracțiune practică: Fast track to career  
“Fast track to careers” sunt ateliere deschise în care elevii vor dobândi cunoștințe și abilități 
practice din diverse domenii de activitate, de la speakeri ce vor însoți prezentarea lor cu 
experiențe practice sau realitate virtuală. 
Activitate adresată elevilor bucureșteni din clasele a -VII-a și a -XI-a  
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Participanti: 40 – 50 elevi / atelier 
Durata: 90 - 120 de minute  
 
Activitatea 6 (noiembrie 2022) - Open Space Technology (OST)  
Sunt activări coordonate facilitatori ce vor avea ca invitați persoane din diferite domenii de 
activitate; Resurse Umane, Psihologie, Antrepenoriat, diferite joburi de viitor și multe altele. 
Agenda de discuții se va stabili pe loc și elevii se vor înscrie la temele de interes în ce ordine 
doresc.  Durata unei runde de discuții este de 20-30 de minute apoi grupul se mută la alte mese 
pentru a dezbate alte subiecte.  
Activitate adresata elevilor bucureșteni din clasele a -VIII-a și a -XII-a  
Participanti: 40 – 50 elevi / OST 
Durata: 2-3 ore 
 
Activitatea 7 (noiembrie - decembrie 2022) - Evenimente cu vorbitori naționali și internaționali  
Evenimentele din program sunt evenimente de conștientizare, dezvoltare personală și 
profesională, îndrumare și mentorat. În cadrul acestora trainerii (naționali și internaționali) vor 
aborda teme de interes ce vor ajuta în progresul general al eleviilor și în planificarea pașilor 
următori după cum urmează: Construirea stimei de sine, Life coaching, Antrenarea memoriei, 
Tehnici, dezoltare personală, Indentificarea potențialului, Antreprenoriat, Dezvoltarea punctelor 
forte și a talentelor, Cum să ai success în carieră, Îmbunătățirea abilităților, a relațiilor sociale, 
a statusului social, De ce au nevoie tinerii de astăzi? etc. 
Evenimentele naționale sunt adresate elevilor bucureșteni din toți anii de studiu (cls.V-XII) iar 
evenimentele internaționale sunt adresate elevilor claselor a-VIII-a și a-XII-a. La această activitate 
pot participa și părinții și cadrele didactice de specialitate din școlile înscrise în proiect. 
Participanți: 250 persoane / eveniment 
Durata: 2-3 ore 

ETAPA 2 (ianuarie – mai 2023) 

Familia influențează dezvoltarea carierei în cea mai mare parte, atât prin discuții dese 
despre valori și așteptări, cât și prin faptul că aceștia reprezintă un model de urmat pentru copii 
lor. Tinerii își ascultă părinții când le împărtășesc ideile și așteptările dar îi și observă dacă le 
place sau nu meseria pe care o practică, gândindu-se daca vor să fie așa de stresați sau să 
câștige la fel ca ei când vor fi mari. Feedback-ul pozitiv pe care îl primesc de la părinți (de ex. 
“Ne place / ne încântă ideea că îți dorești să devii doctor”) îi leagă și mai mult de acea decizie 
imediată de carieră, fără să mai reflecteze asupra ei. 

Ce ar trebui să facă părinții pentru a-i ajuta pe tineri să ia o decizie corecta de viitor?  

Acest lucru va fi aprofundat  prin participarea la activităților proiectului și prin parcurgerea 
același traseu urmat de elevi, cu teme și invitați ce îi vor ajuta să facă diferența între valorile, 
crezuril și  interesele personale și cele ale copilului.  

 
Activitatea 8 (ianuarie – februarie 2023) – Atelier: Biblioteca vie  
Activitate adresată PĂRINȚILOR elevilor bucureșteni din clasele a -V-a ți a -IX-a  
Participanți: 40 – 50 părinți / atelier  
Durata: 45 - 60 de minute  
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Activitatea 9 (ianuarie – martie 2023) - Workshop: Speed interview  
Activitate adresată PĂRINȚILOR elevilor bucureșteni din clasele a -VI-a și a -X-a  
Participanți: 40 – 50 pariniti / workshop (împărtiți în grupe de 15-20 de părinți) 
Durata: 45 - 60 de minute / grupă 
 
Activitatea 10 (februarie – martie 2023) - lnteracțiune practică: Fast track to career  
Activitate adresată PĂRINȚILOR elevilor bucureșteni din clasele a -VII-a și a -XI-a  
Participanți: 40 – 50 părinți/ atelier 
Durata: 90 - 120 de minute 
 
Activitatea 11 (martie – aprilie 2023) - Open Space Technology (OST) 
Activitate adresată PĂRINȚILOR elevilor bucureșteni din clasele a -VIII-a și a -XII-a  
Participanț: 40 – 50 parinți / OST 
Durata: 3 ore 
 
Activitatea 12 (martie – mai 2023) - Vizite operatori economici  
Vizitele la operatorii economici sau Job shadowing sunt activități în care un elevii vor deveni 
”umbra” cuiva pentru câteva ore sau pentru câteva zile la locul de muncă. Potențialul acestei 
activități nu are limite și reprezintă o metodă incredibilă prin care copiii pot învăța ceva despre 
activitățile desfășurate într-o anume carieră sau despre povestea ce stă la baza acelei cariere. 
Vizitele sunt adresate elevilor bucureșteni din toți anii de studiu 
Participanți: 20 - 40 persoane / vizită 
Durata: se va stabilit ulterior în funcție de programul operatorilor economici 
 
Activitate 13 (mai 2023) - Târg de meserii și oferte educaționale  
Târgul de meserii și oferte educaționale este un eveniment  ce se adresează tuturor celor 
implicați în proiect ( elevi, cadre didactice, personal didactic auxiliar, părinți și reprezentanți 
ale celor mai importante instituții educaționale), în care se vor prezenta ofertele 
educaționale din învățământul dual precum și cele ale liceelor bucureștene într-o maniera 
interactivă. 
Durata târgului: 1 săptămână 
 
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment calendarul, pe motive 
întemeiate, în scopul asigurării bunei desfășurări a programului, după următoarea procedură:  

• modificarea prezentului Regulament;  
• notificarea prin e-mail a participanților cu cel puțin 3 zile înainte ca modificarea 

calendarului să producă efecte;  
• afișarea Regulamentului în forma sa modificată în cadrul Platformei cel târziu 

la data la care această modificare începe să producă efecte. 
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Nu știi cât timp îți vor lua activitățile din proiect? 
 
De exemplu:  
 Daca ești elev de clasa a-V-a trebuie să participi la o activitate din seria 

Biblioteca Vie și la minim un eveniment cu trainer național.  
 Daca ești elev în clasa a-XI-a ar trebui sa participi la un workshop Fast Track to 

Careers, la o sesiune de consiliere 1 la 1 cu unul din psihologii noștri (în format 
fizic sau online) și la un eveniment cu trainer național. 

 Dacă în schimb ești părintele unui elev de clasa a-VIII-a îți recomandăm să 
participi la unul din evenimentele naționale / internaționale (după caz) 
organizate în etapa I și la un Atelier Open Space Technology, organizat în etapa 
a-II-a 

* Pentru obținerea planurilor personalizate (dosare) pentru fiecare elev, din care sa reiasă 
parcursul acestora educațional și profesional este necesar parcurgerea tuturor etapelor 
corespunzătoare fiecărui an de studiu. 
* PROEDUS își rezervă dreptul de a modifica perioadele de desfășurare a activităților 
dacă acestea nu se sincronizeză cu orarul elevilor din grupul țintă. 
* Programul detaliat al activităților și sesiunilor de consiliere va fi stabilit și comunicat ulterior 
înscrierii. 
* Activitățile ce sunt programate a se desfășura în ETAPA 2 se vor implementa în funcție 
de bugetul aprobat pentru anul respectiv.  
 

VII. Condiții de participare 
Participanții înscriși în Proiect vor avea posibilitatea de a participa la etapele indicate mai sus la 
punctul VI confom recomandărilor, în vederea obținerii informațiilor de bază referitoare la 
parcursul lor educațional și școlar.  

- Activitățile educaționale (toate) NU se vor desfășura în incinta unităților de învățământ 
și nici în timpul orelor de curs. 

- Activitățile recomandate ca fiind minime pentru fiecare an de studii, sunt obligatorii. 
- Pentru activitățile educaționale de tipul ateliere / workshop-uri / evenimente, 

participanții au posibilitatea de a selecta online pe www.toe.hubproedus.ro la ce 
sesiune doresc să participe în funcție de temă, în limita locurilor disponibile. Atunci când 
locurile la o temă se epuizează, participanții pot selecta o altă temă unde sunt locuri 
disponibile. 

- Pentru activitățile de consiliere, participanții vor primi invitație pe mail pentru a rezerva 
un interval de 60 de min cu unul din psihologii din proiect. Se vor putea rezerva sesiuni 
atât în format fizic cât și în format online. 

- Programarea activităților menționate anterior se va comunica Participanților, în scris, 
prin e-mail, cu cel puțin 3 zile înainte de începerea primei activități. 

- Participanții au posibilitatea de a-și anula/schimba intervalele orare deja rezervate în 
limita locurilor disponibile din contul special creat pentru acest proiect. (vezi 
informațiile din link-ul transmis de PROEDUS). 

- Fiecare etapă se va finaliza cu un raport de evaluare individual sau de progres de grup. 
Aceste rapoarte vor fi încarcate în platformă în contul fiecărui participant. 
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VII. DREPTURI, OBLIGAȚII, RESPONSABILITĂȚI 
VII.1.Drepturile Organizatorului – PROEDUS: 

- Să organizeze Programul conform prezentului Regulament și conform propriei viziuni; 
- Să modifice prezentul Regulament, cu notificarea în avans a persoanelor implicate;  
- Să solicite detalii suplimentare/clarificări referitoare la participanți pentru a verifica 

veridicitatea informațiilor puse la dispoziție de către aceștia;  
- Să invalideze înscrierile care nu corespund regulilor și condițiilor prezentate în 

Regulament;  
- Să excludă din Programul orice Participant, în orice moment al desfășurării lui, dacă se 

dovedește că acesta: a încălcat Regulamentul sau legislația aplicabilă; are o conduită 
inadecvată sau imorală față de orice alte persoane implicate în Proiect. 

 
            VII.2.Obligațiile Organizatorului - PROEDUS:  

- Să pună la dispoziția Participanților toate informațiile necesare în vederea desfășurării 
Proiectului;  

- Să nu folosească informațiile obținute în urma înscrierii sau orice alte informații 
obținute în timpul derulării Proiectului în alte scopuri decât cele menționate în 
prezentul Regulament și în cadrul Politicii GDPR.  

- Să pună la dispoziția Participanților acele resurse umane, logistice, materiale care îi 
revin, în vederea bunei desfășurări a Proiectului.  

- Să sprijine Participanții pe toată durata Proiectului în vederea obținerii de către aceștia 
a acelor cunoștințe specifice tematicii Proiectului. 

 
 

             VII.3.Drepturile Participanților:  
- Să beneficieze de toate resursele și informațiile puse la dispoziție de către Organizator 

și/sau partenerii acestuia în cadrul Proiectului;  
- Să participe la sesiunile de evaluare / consiliere conform programărilor efectuate;  
- Să primească feedback de la consilieri / psihologi și de la orice alt specialist parte din 

proiect;  
- Să obțină informații referitoare la parcursul său în cadrul Proiectului.  

 
VII.4.Obligațiile Participanților:  

Să respecte prezentul Regulament, precum și orice alte Anexe sau Acte Adiționale care pot 
apărea pe parcursul derulării Proiectului;  

- Să se înscrie în proiect folosind date de contact reale, valide și complete; 
- Să adopte o conduită decentă și respectuoasă cu privire la ceilalți Participanți, la trainer 

/ speaker / psihologi / consilieri, precum și cu privire la membrii echipei de organizare. 
Este interzis consumul de alcool, droguri sau alte substanțe toxice, este interzis fumatul 
în incinta clădirilor unde se vor desfășura activitățile din cadrul proiectului;  

- Să participe la toate activitățile proiectului în funcție de recomandare;  
- Să respecte orice altă îndatorire pe care și-au asumat-o la momentul înscrierii în 

prezentul Proiect, fie că aceasta reiese din Regulament ori din alte Politici sau Acte 
Adiționale; 

- Să nu părăsească activitatea fără să ceară permisiunea coordonatorului din cadrul 
proiectului. 
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În cazul în care elevul încalcă aceste condiții, PROEDUS nu își asumă responsabilitatea 
pentru eventualele consecințe. Pentru toate activitățile proiectului la care participă, elevul va 
fi punctual, va avea un comportament civilizat atât față de ceilalți participanți, cât și față de 
echipa proiectului. 
 

VIII. COMUNICAREA CU GRUPUL ȚINTĂ 
Comunicarea cu grupul țintă trebuie să fie transparentă și eficientă. Timpul maxim de răspuns 
este de 48h. Este de dorit ca răspunsurile sa fie transmise în scris (e-mail), cu confirmare de 
primire. În vederea asigurării transmiterii informațiilor cheie, pentru buna desfășurare a 
proiectului se recomandă următoarele metode de comunicare cu grupul țintă:  

- Comunicare formală prin folosirea email-ului și sms-urilor; 
- Comunicare informală, la nivelul unității de învățământ, prin discuții cu coordonatorul 

activității/diriginții claselor/conducătorul unității de învățământ;  
- Pagina de internet https://www.toe.hubproedus.ro/, https://www.proedus.ro/ 

precum și pagina de Facebook și Instagram a PROEDUS 
Ne puteți contacta la adresa de e-mail proiecte@proedus.ro 

IX. ANGAJAMENTE, CONFIDENȚIALITATEA DATELOR ȘI DREPTURI DE PROPRIETATE 

INTELECTUALĂ 

Prin inscrierea în programul VOCAȚIA TA, participanții confirmă luarea la cunoștință a 
prevederilor prezentului regulament și își exprimă acordul în privința acestora. Înscrierea în 
program implică obligativitatea respectării prezentului regulament. (Anexa 2 și Anexa 3) 
 

X.  MEDIATIZAREA PROIECTULUI 

Printre activitățile de informare se pot utiliza: comunicate de presă (indiferent de 

tipul de canal media), reportaje, spoturi audio-video, interviuri, broșuri, pliante, panouri de 

informare, mape, etichete etc. 

 

XI. REZULTATE PRECONIZATE 

Proiectul VOCAȚIA TA va urmări atingerea următoarelor rezultate:  
- oferirea de servicii de consiliere și orientare în carieră pentru cel puțin 3000 elevi din 

grupul țintă, prin orice mijloace; 
- crearea a cel puțin 3000 de planuri personalizate (dosarul elevului); 
- implicarea a 24 unități de învățământ în proiect - 12 unități de învățământ gimnaziale și 

12 unități de învățământ liceale; 
- oferirea de date și referințe la nivelul Municipiului București privind orientarea 

profesională și vocațională a elevilor. 
 

 

https://www.proedus.ro/
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XII. MODIFICAREA REGULAMENTULUI. ANULAREA PROIECTULUI  
Modificarea Regulamentului va fi efectuată numai în condiții excepționale, urmând ca 

Organizatorul să aducă la cunoștință Participanților modificările cu cel puțin 3 zile calendaristice 
înainte ca modificările să producă efecte. Orice modificare a prezentului Regulament va fi 
publicată pe site-ul proiectului www.toe.hubproedus.ro.   
 
 Organizatorul își rezervă dreptul de a anula Proiectul pentru motive întemeiate, urmând 
să anunțe Participanții într-un termen rezonabil, în funcție de motivul anulării. În situația în care 
Proiectul este anulat, Organizatorul nu va fi obligat la nici un fel de compensație pentru niciun 
motiv și în nicio situație. 
 Sesiunile de consiliere/activitățile se pot derulata și în online în funcție de contextul 
pandemic cu condiția obligatorie de desfășurare individuală. 
 

XIII. DISPOZIȚII FINALE 
 Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu data prezentei, la data aprobării de 
către directorul PROEDUS. 
Participarea implică acceptarea în integralitate a prezentului regulament 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.toe.hubproedus.ro/
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Anexa 1 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE PRELIMINARĂ 

Nr. Crt   

1 

Nume si prenume elev.          
Nume si prenume reprezentant legal 
Clasa (de.ex.:a V-a B) 
Telefon elev 
Telefon reprezentant legal 
e-mail elev 
e-mail reprezentant legal 

Nr. Crt   

2 

Nume si prenume elev.          
Nume si prenume reprezentant legal 
Clasa (de.ex.:a V-a B) 
Telefon elev 
Telefon reprezentant legal 
e-mail elev 
e-mail reprezentant legal 

Nr. Crt   
3 Nume si prenume elev.          

Numele și prenumele (se completează cu numele coordonatorului din unitatea de 
învățământ) 

Unitatea de învățământ               (completați)                                            Sector (completați) 

Telefon (se completează cu numărul de telefon al coordonatorului din unitatea de 
învățământ) 

Adresă de e-mail (completați) 

Clasa: (completați) 

Intervalul orar cand se desfășoară cursurile: (se completează complează doar unde este 
cazul) 

- Cls.V: 
- Cls.VI: 
- Cls.VII: 
- Cls.VIII: 
- Cls.IX: 
- Cls.X: 
- Cls.XI: 
- Cls.XII: 
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Nume si prenume reprezentant legal 
Clasa (de.ex.:a V-a B) 
Telefon elev 
Telefon reprezentant legal 
e-mail elev 
e-mail reprezentant legal 

     (se completează cu câte căsuțe este nevoie) 

    (se completează cu date valide) 
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Anexa 2 

Formular de consimțământ 
pentru realizarea de materiale FOTO-VIDEO  

 
 
Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive – PROEDUS, cu sediul în Bdul. Decebal nr 11, sector 3, 
București, dorește să vă prelucreze următoarele date cu caracter personal: imaginea, vocea pentru 
realizarea de materiale video în orice mediu care permite difuzarea, comunicarea publică ori 
diseminarea în orice mod, prelucrare care se bazează pe consimțământul dumneavoastră, exprimat 
prin bifarea căsuței corespunzătoare în cadrul Formularului de înscriere. Imaginea va fi utilizată cel 
puțin astfel:  
- publicarea pe Internet, în scopul prezentării și promovării activității instituției:  
o pe site-ul instituției www.proedus.ro , www.hubproedus.ro, www.toe.hubproedus.ro  
o pagini pe rețelele de socializare:   
o https://www.facebook.com/Proedus-260795377375538/, 
https://www.instagram.com/proedusoficial1/  
o aplicația PROEDUS. 
- realizarea și distribuirea către publicul larg a materialelor tipărite de prezentare și promovare a 
instituției; 
- realizarea și distribuirea către publicul larg a materialelor audio și video de prezentare și 
promovare a instituției. 
Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite împuterniciților și partenerilor contractuali ai Centrului 
de Proiecte Educaționale și Sportive – PROEDUS care au acces/necesită acces la aceste date în 
contextul serviciilor lor și a cazurilor în care Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive – PROEDUS 
trebuie să respecte obligații impuse de legislația în vigoare prin transmiterea datelor unor autorități, 
agenții sau alte organisme publice, în cazul cărora se impune divulgarea datelor cu caracter personal 
Prin bifarea căsuței aferente în cadrul Formularului de înscriere sunteți de acord ca PROEDUS să 
prelucreze datele personale în scopul publicării Imaginii prin includerea în materiale video brute și 
finite care pot fi utilizate în orice mediu care permite comunicarea publică ori diseminarea acestora. 
Declarația, autorizările şi celelalte prevederi ale prezentului document sunt acordate cu titlu gratuit. 
Declar că nu am și nu voi avea nicio pretenţie de nicio natură cu privire la prezenta declaraţie și la 
autorizările menționate în prezenta declarație. 
Sunteți de acord ca de la data publicării Imaginii, toate drepturile de proprietate intelectuală asupra 
acesteia să fie transferate către PROEDUS, nelimitat în timp și teritorial în limitele maxime admise de 
legislația aplicabilă în vigoare la data realizării acestora, inclusiv, dar fără a se limita la, dreptul de 
transformare, modificare, dezvoltare sau orice alte drepturi ce pot lua naștere din utilizarea acestora. 
Declarați că renunțați la orice pretenție prezentă sau viitoare împotriva PROEDUS și succesorilor 
acestuia în legătură cu orice dispută care ar putea rezulta din sau în legătură cu drepturile de 
proprietate intelectuală asupra Imaginii. PROEDUS nu va avea dreptul de a folosi sau înstrăina 
Imaginea în alte scopuri sau contexte decât cele menționate.  

http://www.proedus.ro/
http://www.hubproedus.ro/
http://www.toe.hubproedus.ro/
https://www.facebook.com/Proedus-260795377375538/
https://www.instagram.com/proedusoficial1/
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În cazul în care nu sunteți de acord cu această prelucrare, Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive 
– PROEDUS nu va putea publica Imaginea. Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive – PROEDUS va 
prelucra datele dumneavoastră personale exclusiv în scopul arătat anterior și le va păstra pentru o 
perioadă de 5 ani de la data publicării Imaginii sau până la data retragerii consimțământului, oricare 
dintre acestea intervine mai întâi. 
În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele 
dumneavoastră personale: Dreptul de acces la datele dumneavoastră personale pe care le 
prelucrează Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive – PROEDUS și de a solicita o copie a 
acestora; Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau 
incomplete; Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc în 
măsura permisă de lege; Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă 
exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării; Dreptul de a vă retrage, în orice moment, 
consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără ca aceasta să afecteze legalitatea 
prelucrării anterioare retragerii consimțământului; Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate 
exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri); Dreptul de a primi datele într-un format 
structurat și de a solicita transferul lor; Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională 
pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
Pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi, pentru a formula cereri sau reclamații, vă rugăm 
să ne contactați la  adresa: Bdul. Decebal nr 11, sector 3, București sau e-mail: dpo@proedus.ro. 
Puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, 
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3 

mailto:dpo@proedus.ro
mailto:anspdcp@dataprotection.ro
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Notă de informare privind prelucrarea datelor în cadrul Proiectului – Program de consiliere și 
orientare în carieră pentru elevi 

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS - Bd. Decebal nr. 11, 
București, sector 3, informează prin prezenta despre prelucrarea datelor cu caracter 
personal și drepturile persoanelor vizate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrare datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 
al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene (denumit în continuare 
G.D.P.R), precum și în conformitate cu alte prevederi legale aplicabile în domeniu. 

Unitățile de învățământ care asigură înscrierea preliminară acționează în calitate de 
operatori independenți de date cu caracter personal, fiind responsabile în totalitatea de 
conformitatea procesului de colectare, prelucrare și respectare a drepturilor garantate 
ale persoanelor vizate.  

Exercitarea drepturilor garantate persoanelor vizate privind alte activități de prelucrare 
decât cele indicate în cadrul prezentei Note de informare se vor adresa către punctele de 
contact indicate de către unitățile de învățământ.  

Prin completarea și transmiterea formularului de înscriere în cadrul Proiectului – Program 
de consiliere și orientare în carieră pentru elevi, participanții și reprezentanții legali ai 
minorilor declară în mod expres că au citi, au înțeles și sunt de acord cu Regulamentul 
Proiectului și prezenta Notă de informare privind prelucrarea datelor de către Centrul de 
Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS, în calitate de operator. 

 

În cadrul Operatorului, Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat în scris fie 
la adresa -   Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS – 
Bulevardul Decebal nr. 11, bloc S14, București sector 3 sau prin e-mail: dpo@proedus.ro. 
În situația în care există întrebări, sugestii/sesizări ori în vederea exercitării drepturilor  
garantate privind protecția datelor cu caracter personal, este recomandată contactarea 
responsabilului cu protecția datelor, folosind datele de mai sus.  

 

Sursa datelor cu caracter personal  

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS colectează date 
personale direct de la persoanele vizate (participanți / reprezentanți legali / profesori) 
precum și de la unitățile de învățământ pentru înscrierea preliminară și de la specialiștii 

mailto:dpo@proedus.ro
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care întocmesc fișe privind fiecare elev în parte ce conțin concluziile și interpretările 
proprii privind cariera potrivită în funcție de factorii analizați.  

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal de către PROEDUS 

Scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal de către PROEDUS constau 
în principal în următoarele: 

i. Organizarea și desfășurarea proiectului ” Program de consiliere și orientare în 
carieră pentru elevi” – înscriere, desfășurare activități proiect – participarea la 
activități (de grup sau individuale), întocmire și transmitere dosar individual 
participant  

ii. gestionarea și pregătirea rapoartelor în scopuri interne, inclusiv 
organizatorice și/sau de raportare către ordonatorul principal de credite – 
Primăria Municipiului București și/sau către orice alte entități publice 
partenere; 

iii. întocmirea (inclusiv comunicarea) de baze de date, situații, raportări și 
documente necesare desfășurării activităților, inclusiv, dar fără a se limita la 
procedurile legale de evidență a modului de cheltuire a fondurilor bugetare; 

iv. îndeplinirea obligațiilor legale și contractuale asumate de către PROEDUS 
pentru desfășurarea Proiectului ”Program de consiliere și orientare în carieră 
pentru elevi”; 

v. orice cereri, pretenții, acțiuni în legătură cu proiectul ”Program de consiliere și 
orientare în carieră pentru elevi”, inclusiv cereri formulate în temeiul 
prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 
public; 
 

Categorii de date cu caracter personal 

- datele personale participanți:  

  - înscriere: Nume și prenume, adresă de e-mail1, număr de telefon, 
unitatea de învățământ, clasa, sectorul în care este situată unitatea de 
învățământ, data nașterii, adresă. Înscrierea se face online, în cadrul website-ului 
www.toe.hubproedus.ro. Fiecărui participant îi va fi alocat un cod unic după 
transmiterea formularelor de înscriere ce va fi utilizat pentru identificare la 
desfășurarea activităților și îi va fi deschis un cont în cadrul platformei 
www.toe.hubproedus.ro unde va putea accesa dosarul său.  

                                                            
1 Trebuie furnizată o adresă reală, aceasta fiind verificată pentru validarea înscrierii 

http://www.toe.hubproedus.ro/
http://www.toe.hubproedus.ro/
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  - deschidere cont:  nume și prenume, adresă de e-mail, cod unic individual.  

  - oferirea de răspunsuri la teste și chestionare adaptate vârstei, pregătirii 
și momentului decizional în care se află, chestionare de interese și preferințe, ce 
vor fi transmise împreună cu formularul de înscriere – cod unic individual, 
răspunsuri oferite, interpretare răspunsuri, concluzii specialiști. Concluziile 
specialiștilor se vor concretiza într-un Raport pe care elevii îl vor avea în Dosarul 
individual. 

  - participare la activități de grup: cod unic individual, activitatea la care 
participantul dorește să se înscrie, intervalul orar de participare, verificare 
prezență (nume și prenume, semnătură sau cod QR alocat individual), raport 
individual pentru fiecare elev sau pentru grupă. Rapoartele vor fi întocmite de 
către specialiști.    

  - participare la activități de consiliere individuale desfășurate cu specialiști:  
cod individual, concluziile specialiștilor care vor fi incluse în cadrul Dosarului 
elevului. În cazul desfășurării sesiunile de consiliere prin intermediul platformei 
ZOOM, pot fi prelucrate date suplimentare precum imagine și voce. Operatorul, 
în calitate de utilizator a serviciilor platformei Zoom, nu colectează și nu obţine 
informații referitoare la conţinutul datelor prelucrate de către platforma Zoom şi 
la utilizarea acestora de către platforma Zoom. Pentru mai multe informaţii, vă 
rugăm să consultaţi Politica de confidenţialitate a Zoom la adresa 
https://zoom.us/privacy. 

  - întocmirea dosarului individual: cod unic individual, adresă de e-mail, 
nume și prenume, rapoarte specialiști, concluzii specialiști, răspunsuri teste și 
chestionare, interpretare răspunsuri teste și chestionare, suprapunerea profilului 
personal (aptitudini individuale, capacități cognitive, trăsături de comportament, 
motivație pentru învățare, relaționare interpersonală, trăsături de personalitate) 
cu domeniile profesionale. 

- date cu caracter personal reprezentanți legali: înscriere: nume și prenume, adresă 
de e-mail, număr de telefon, adresă, data nașterii, semnătură 

- date cu caracter personal coordonator unitatea de învățământ: nume și prenume, 
unitatea de învățământ, număr de telefon, adresă de e-mail, clasă, semnătură 

- date cu caracter personal pentru oferirea de răspunsuri la întrebări / solicitări/ 
plângeri– nume, prenume, adresa de corespondență/ email – telefon; 

- date cu caracter personal participanți pentru fotografii, filmări participanți 
activități desfășurate în cadrul proiectului – imagine, voce, nume și prenume, 



 

ADRESA: Bulevardul Decebal nr.11, Sector 3, București, cod poștal 030967 
E-MAIL: contact@proedus.ro 
 

19 

adresă reprezentant legal, nume și prenume minor, semnătură – poze, filmări 
participanți activități desfășurate în cadrul proiectului. 

 

Temeiul legal al prelucrării 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către PROEDUS, după caz, pe bază:  

a) necesității organizării și desfășurării proiectului ” Program de consiliere și orientare 
în carieră pentru elevi” (înscriere, participare la activitățile de grup sau individuale, 
verificarea prezenței la activități, întocmirea dosarului individual al elevilor 
participanți, transmiterea dosarului individual).   

b) necesitatea îndeplinirii obligațiilor legale care revin PROEDUS în conformitate cu 
prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Proiecte 
Educaționale și Sportive București – PROEDUS, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 
296/30.09.2021, Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de 
interes public, O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; Legea nr.98/2016, 
privind achizițiile publice, legislația financiar contabilă aplicabilă; 

c) îndeplinirea sarcinilor care servesc interesului public în conformitate cu obiectul 
de activitate al Operatorului PROEDUS constând în inițierea, organizarea și 
derularea unor acțiuni, proiecte, programe proprii, acordarea de sprijin financiar 
pe bază de selecție pentru realizarea unor programe și proiecte educative, 
sportive, cultural-educaționale, turistice, artistic-educaționale, civice, sociale. 

d) consimțământ – realizare de materiale foto-video – imagine, voce.  

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal nu vor fi dezvăluite altor persoane, cu excepția 
împuterniciților, persoanelor desemnate pentru activitățile de consiliere pentru elevi 
(activități individuale sau de grup), partenerilor contractuali ai PROEDUS care au 
acces/necesită acces la aceste informații/ date personale, în contextul serviciilor lor și a 
cazurilor în care PROEDUS trebuie să respecte obligații impuse de legislația în vigoare 
prin transmiterea datelor unor autorități sau alte organisme publice, inclusiv către 
ordonatorul principal de credite, autorități cu atribuții în domeniul financiar-fiscale în 
cazul cărora se impune divulgarea datelor cu caracter personal.  

În situația organizării de sesiuni de consiliere online, Operatorul utilizează platforma 
ZOOM. Operatorul, în calitate de utilizator a serviciilor platformei Zoom, nu colectează 
și nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor prelucrate de către platforma 
Zoom şi la utilizarea acestora de către platforma Zoom. Pentru mai multe informaţii, vă 
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rugăm să consultaţi Politica de confidenţialitate a Zoom la adresa 
https://zoom.us/privacy.  

Transfer date cu caracter personal. Măsuri siguranță 

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS  nu realizează 
transferuri de date cu caracter personal în afara Spațiului Economic European.  

În orice situație care implică divulgarea datelor cu caracter personal către entități terțe 
(publice și/sau private) Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – 
PROEDUS depune toate diligențele tehnice și organizatorice în vederea asigurării unei 
protecții adecvate pentru protejarea informațiilor cu caracter personal în conformitate 
cu prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal. 

În cazul efectuării transferurilor transfrontaliere de Date cu Caracter Personal, PROEDUS se va 
asigura de existența unei Decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție pentru 
asigurarea protecției Persoanelor Vizate.  În absența unei decizii a Comisiei Europene, 
Operatorul a oferit şi s-a asigurat că există garanţii adecvate şi există drepturi opozabile şi căi 
de atac eficiente pentru Persoanele Vizate. În această situaţie, PROEDUS se asigură că sunt 
utilizate garanţii care echivalează cel puţin cu aplicarea clauzelor contractuale standard în 
ultima formă a acestora adoptată de către Comisia Europeană şi/sau alte mecanisme impuse 
de către Operator. 

În absența unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie în conformitate cu 
articolul 45 alineatul (3) din G.D.P.R sau a unor garanţii adecvate în conformitate cu articolul 46 
G.D.P.R, Operatorul se va asigura că efectuarea transferului în afara Spațiului Economic 
European se poate realiza exclusiv în situația în care persoana vizată şi-a exprimat în mod 
explicit acordul cu privire la transferul propus, după ce a fost informată asupra posibilelor riscuri 
pe care astfel de transferuri le pot implica pentru persoana vizată ca urmare a lipsei unei decizii 
privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie şi a unor garanţii adecvate. 

Pentru mai multe informații privind transferurile efectuate și riscurile privind 
transferurile către state care nu conferă un nivel de protecție adecvat, vă rugăm să 
contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarele date de contact: 
dpo@proedus.ro, sau la adresa: Bdul. Decebal, nr 11, sector 3, București.   

Securitatea datelor cu caracter personal 

PROEDUS va depune toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal 
aflate în posesia sau sub controlul PROEDUS prin stabilirea unor măsuri de securitate 
adecvate, în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, 
modificării sau amplasării/depozitării neautorizate, precum si a altor riscuri similare.  

https://zoom.us/privacy
mailto:dpo@proedus.ro
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Toate documentele prezentate/necesare pentru îndeplinirea formalităților de 
participare în cadrul Proiectului ” Program de consiliere și orientare în carieră pentru elevi” 
(cod individual, nume și prenume, vârstă, unitatea de învățământ, clasa), precum și orice 
alte documente care conțin datele cu caracter personal sunt tratate ca reprezentând 
informații confidențiale, fiind aplicate măsurile tehnice și organizatorice implementate 
la nivelul PROEDUS.  

În cadrul comunicărilor realizate între entitățile publice și/sau entități terțe vor fi utilizate 
adrese de email securizate, iar transmiterea documentelor se va realiza în regim securizat 
pe bază de parole de acces și roluri de acces. 

Perioada stocării datelor 

Datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru perioadă de timp necesară 
conformării cu obligațiile legale de păstrare a informațiilor, precum și a altor legi, 
reglementări și/sau alte prevederi specifice normelor aplicabile în sectorul public. În 
ceea ce privește datele prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră (imagine, 
voce), acestea vor fi prelucrate pentru o perioadă de 5 ani sau până la retragerea 
consimțământului dumneavoastră, oricare dintre acestea intervine mai întâi. 

Drepturile persoanei vizate constau în următoarele 

i. Dreptul de acces -  dreptul de a obține o confirmare/infirmare din partea 
PROEDUS dacă se realizează prelucrarea datelor cu caracter personal care privesc 
persoana, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind 
modalitatea în care acestea sunt prelucrate. 

ii. Dreptul la portabilitatea datelor  - dreptul persoanei vizate de a primi datele 
personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit 
automat și dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator (controlor, 
procesator), daca acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic.  

iii. Dreptul la opoziție - dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor 
personale. În situația în care există o justificare legală privind prelucrarea, care 
prevalează intereselor și drepturilor garantate prin acest drept, ori există un 
interes public ori scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, 
acest drept nu poate fi exercitat în mod neîngrădit. 

iv. Dreptul la rectificare - dreptul la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor 
cu caracter personal inexacte ori care conțin inexactități sau care nu sunt actuale. 
Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, 
cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune 
eforturi disproporționate. 
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v. Dreptul la ștergerea datelor ("de a fi uitat") - dreptul de a solicita  ștergerea 
datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică 
unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru 
îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, retragerea 
consimțământului și inexistența unui alt temei juridic pentru prelucrare;  

vi. Dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul poate fi exercitat de către 
persoanele vizate, în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, datele 
sunt obținute ilegal sau nu mai sunt necesare scopului în care au fost colectate. 
Restricționarea pentru inexactitate se realizează pe o perioadă care ne permite 
verificarea corectitudinii datelor; restricționarea datelor înseamnă marcarea 
acestora și neutilizarea viitoare. 

vii. Dreptul de a nu fi evaluat exclusiv pe baza prelucrării automate - Persoana vizată 
are dreptul de a nu fi supusă unei decizii care o afectează într-o măsură 
semnificativă, bazată exclusiv pe o prelucrare automată, fără intervenție umană. 
De asemenea, persoana vizată va fi informată cu privire la rațiunea acestor 
procese decizionale automatizate sau de creare a profilurilor, cu privire la 
semnificația și consecințele acestora, și trebuie să i se ofere dreptul să solicite 
intervenția din partea unei persoane fizice, să își exprime punctul ei de vedere și 
să poată contesta decizia.  

viii. Dreptul de a formula o plângere în fața autorităților competente - Persoana vizată 
are dreptul de a formula o plângere în fața autorității de supraveghere a 
prelucrării (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, 
adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro sau la numărul de telefon 
+40.318.059.211.) ori în fața instanțelor competente. 

 

Responsabilul cu protecția datelor.  

În cadrul operatorului - Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – 
PROEDUS, responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat în scris la adresa de email 
– dpo@proedus.ro  sau în scris la adresa Operatorului – PROEDUS – București, Bd 
Decebal nr. 11 sector 3. 

În situația în care există întrebări sau sugestii/sesizări ori pentru exercitarea drepturile 
garantate privind protecția datelor, poate fi contactat Responsabilul cu protecția 
datelor, folosind datele de contact indicate mai sus.  În vederea identificării persoanei 
vizate, este posibil să solicităm documente sau informații suplimentare. Toate 
solicitările vor fi soluționate cu promptitudine, în conformitate cu legislația aplicabilă, 
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și în mod gratuit. Informațiile privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri referitoare 
la drepturile persoanei vizate vor fi transmise, fără întârzieri nejustificate și în orice caz 
în cel mult o lună de la primirea cererii. Conform legii, această perioadă poate fi 
prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și 
numărul cererilor. În această situație persoana vizată va fi informată cu privire la orice 
astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, inclusiv asupra motivelor 
întârzierii. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, 
informațiile vor fi furnizate în format electronic acolo unde este posibil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Prin Biblioteca Vie, se dorește promovarea respectului pentru alegerile fiecărui individ și stimularea dialogului între oameni. “Biblioteca Vie” funcționează exact ca o bibliotecă cu cărți doar ca în cazul nostru cărțile sunt oameni cu povești interes...
	Participanti: 40 – 50 elevi / atelier
	Durata: 45 - 60 de minute
	Participanti: 40 – 50 elevi / workshop (împărțiți în grupe de 15-20 de elevi)
	Durata: 45 - 60 de minute / grupa
	“Fast track to careers” sunt ateliere deschise în care elevii vor dobândi cunoștințe și abilități practice din diverse domenii de activitate, de la speakeri ce vor însoți prezentarea lor cu experiențe practice sau realitate virtuală.
	Participanti: 40 – 50 elevi / atelier
	Durata: 90 - 120 de minute
	Participanti: 40 – 50 elevi / OST
	Durata: 2-3 ore
	Evenimentele din program sunt evenimente de conștientizare, dezvoltare personală și profesională, îndrumare și mentorat. În cadrul acestora trainerii (naționali și internaționali) vor aborda teme de interes ce vor ajuta în progresul general al eleviil...
	Participanți: 250 persoane / eveniment
	Durata: 2-3 ore
	Participanți: 40 – 50 părinți / atelier
	Durata: 45 - 60 de minute
	Participanți: 40 – 50 pariniti / workshop (împărtiți în grupe de 15-20 de părinți)
	Durata: 45 - 60 de minute / grupă
	Participanți: 40 – 50 părinți/ atelier
	Participanț: 40 – 50 parinți / OST
	Durata: 3 ore
	Participanți: 20 - 40 persoane / vizită
	Durata: se va stabilit ulterior în funcție de programul operatorilor economici
	Formular de consimțământ
	pentru realizarea de materiale FOTO-VIDEO

