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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
CENTRUL DE PROIECTE EDUCAŢIONALE ȘI SPORTIVE BUCUREŞTI - PROEDUS 

„Vacanța activă în București la PROEDUS” 

 

 

 

ACORD DE PARTICIPARE 

 
ACORDUL DE COLABORARE este semnat și asumat în deplină cunoştinţă de cauză, astăzi ___________________________, între: 
Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive Bucureşti - PROEDUS din cadrul Primăriei Municipiului București, cu sediul în 
Bulevardul Decebal nr. 11, bloc S14, sector 3, București, cod fiscal 26597213, telefon fix: 0310699531, reprezentat prin doamna 
ZVETLANA ILEANA PREOTEASA, în calitatea de Director al PROEDUS       

 și                                                                                                            
Doamna / Domnul_____________________________________________________, Telefon: _______________________________, 

CNP: ___________________________________, e-mail______________________________________________________________ 

având calitatea asumată de reprezentant legal al participantului 

___________________________________________________________________________________________________________ 

cu CNP: ___________________________, clasa _____a, la ______________________________________    din Municipiul București.  

Reprezentul legal îşi exprimă acordul privind participarea minorului la proiectul „Vacanța activă în Bucuresti la PROEDUS” derulat 
în perioada 12-23.04.2021 şi acceptă clauzele prezentului acord de colaborare, ale regulamentului de organizare și politicii de prelucrare 
a datelor cu caracter personal prezente pe site-ul www.proedus.ro.  
DREPTURILE PĂRȚILOR IMPLICATE ÎN COLABORARE: 

● PROEDUS mandatează pentru fiecare grupă de elevi cel puțin câte un reprezentant (facilitator și/sau formator), împuternicit de 
conducerea PROEDUS  cu toate prerogativele, în vederea asigurării activităţilor specifice bunei desfăşurări a proiectului;. 
● Participantul are dreptul la libertate de exprimare și manifestare responsabilă, în vederea petrecerii în mod plăcut și util a 
perioadei dedicate, cu respectarea regulamentului stabilit de organizator, adică PROEDUS, prin reprezentanţii săi mandataţi în acest sens. 
● PROEDUS își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare bunei desfășurări a proiectului. 
● PROEDUS îşi rezervă dreptul de a apela telefonic părintele/tutorele legal al elevului participant în cazul unor abateri repetate 
sau majore de la regulamentul şi programul stabilit și/sau de a-l exclude din program. 
OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR IMPLICATE ÎN COLABORARE: 
A) CENTRUL DE PROIECTE EDUCAŢIONALE ŞI SPORTIVE BUCUREŞTI: 
● Asigură participanţilor în regim de gratuitate toate materialele necesare desfășurării activităților proiectului.  
● Asigură dezinfecția și curățenia conform normelor în vigoare pe toată durata activităților și pregătește spațiile astfel încât acestea 
să fie pregătite pentru a primi participanții.  
● Asigură serviciile specializate de facilitare/formare pentru participanții la proiect prin intermediul reprezentanților speciali 
mandatați de conducerea PROEDUS. 
● Asigură un program atractiv pe perioada desfășurării proiectului.  
B) REPREZENTANTUL LEGAL AL PARTICIPANTULUI: 
● Îşi exprimă acordul explicit pentru ca elevul minor să participe la proiect în conformitate cu regulile organizatorului, prevăzute 
în Regulamentul de organizare al proiectului, precum și a tuturor celorlalte documente conexe acestuia. Regulamentul este disponibil pe 
www.proedus.ro 
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● Îşi asumă integral răspunderea pentru consecinţele acţiunilor întreprinse de elev pe cont propriu, fără acordul explicit al 
reprezentanţilor PROEDUS sau în afara regulamentului/programului propus de organizator.  
● Prezintă reprezentantului PROEDUS, personal sau prin elev, în prima zi de activitate avizul epidemiologic de la medicul de 
familie sau medicul specialist, din care să rezulte starea de sănătate la zi a elevului - sensibilități, alergii, afecțiuni sub tratament, prezentul 
acord de participare, declarația de eligibilitate și declarația COVID.  
● Anunţă reprezentanții PROEDUS pe adresa contact@proedus.ro orice situație apărută ce poate împiedica participarea elevului 
la proiect. 
B) PARTICIPANTUL LA PROIECT: 
● Recunoaşte şi respectă întocmai autoritatea și recomandările reprezentanţilor PROEDUS, în vederea unei bune colaborări pe 
perioada proiectului; 
● Respectă întocmai prevederile legale privind toate normele legale în vigoare (dezinfecția mâinilor periodic, portul măștii etc.); 
● Manifestă un comportament decent, deschis, echilibrat și colegial pe durata proiectului; 
● Respectă întocmai orarul, termenii și condițiile privind sosirea / plecarea de la activitate; 
● Respectă măsurile de securitate și igienă din locație, are grijă şi răspunde de obiectele şi valorile personale pe întreaga durată a 
proiectului, pierderea sau înstrăinarea acestora neimplicând în vreun fel responsabilitatea PROEDUS; 
● Suportă integral contravaloarea eventualelor pagube cauzate pe bază de proces verbal, cu titlu executoriu pentru reprezentantul 
legal; 
● Nu poate beneficia sub nicio formă de schimbarea locului atribuit în una dintre cele două locații. Schimburile între grupe de 
participanți NU sunt posibile; 
● Prin prezentul acord de colaborare, reprezentantul legal al participantului declară că a citit și este de acord cu prevederile 
regulamentului, al politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal și a tuturor documentelor conexe, documente publice spre 
consultare pe site-ul  www.proedus.ro.  
DECLARAȚIE REPREZENTANT LEGAL AL PARTICIPANTULUI:  
Prin semnarea Acordului de Participare, confirmați în mod expres că anterior semnării ați citit, înțeles și sunteți de acord cu:  
prevederile acordului de colaborare, cu dispozițiile Regulamentului aplicabil proiectului, cu termenii și condițiile Politicii privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Proiectului „Vacanța activă în București la PROEDUS” (disponibilă în cadrul 
website-ului www.proedus.ro - secțiunea proiectului), precum și cu prelucrările care se bazează și pe consimțământul persoanei vizate 
privind: (în vederea exprimării consimțământului expres se vor bifa căsuțele aferente prelucrărilor de mai jos)  
Pentru orice întrebări, sugestii/sesizări ori în vederea exercitării drepturilor  garantate privind protecția datelor cu caracter 
personal este recomandată contactarea responsabilului cu protecția datelor în scris la adresa sediului PROEDUS sau prin email 
dpo@proedus.ro  
 
 

 ❏ Prelucrarea datelor cu caracter personal constând în imagine și/sau voce ale participantului (persoanei vizate) la 
proiectul desfășurat de către PROEDUS, vor fi prelucrate prin utilizarea tehnicilor pentru captare, transmitere, manipulare, 
înregistrare, stocare și/sau comunicare exclusiv în vederea promovării  activităților desfășurate pentru sporirea interesului 
elevilor de a se înscrie și de a participa la astfel de activități. Fotografiile și / sau înregistrările video vor fi utilizate astfel:  
publicarea pe Internet, în scopul prezentării și promovării activității instituție în cadrul website-urilor instituției - 
www.proedus.ro, www.hubproedus.ro și www.pmb.ro, în cadrul paginilor aferente rețelele de socializare: 
https://www.facebook.com/Proedus-260795377375538/ https://www.facebook.com/scoalatvoficial/ 
https://www.instagram.com/proedusoficial1/ precum și în paginii INSTAGRAM PROEDUS și www.pmb.ro  
 
 

        ❏ Prelucrarea datelor cu caracter personal constând în nume, prenume, adresă de email, număr telefon conform 
Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Proiectului pentru realizarea ulterior desfășurării 
proiectului de sondaje statistice (prin selectarea în mod aleatoriu a unui eşantion şi administrarea unui chestionar de feedback 
în urma evenimentelor organizate); 
 
❏ Prelucrarea datelor cu caracter personal constând în nume, prenume, adresă de email, număr telefon conform 
Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Proiectului pentru realizarea de informări, comunicări de 
prezentare/promovare a acțiunilor, programelor și proiectelor desfășurate și/sau care urmează a fi inițiate de către 
PROEDUS. 
 
❏ Declar că sunt eligibil pentru a îmi înscrie fiul/fiica în proiectul „Vacanța activă în Bucuresti la PROEDUS”, 
respectiv: mă aflu în situația în care ambii părinți/susținători legali ai minorului (părintele/susținătorul legal - în cazul 
familiilor monoparentale) își desfășoară activitatea la locul de muncă în această perioadă (părinți care nu sunt în telemuncă/ 
muncă la domiciliu). 
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❏ Totodată,  cunoscând prevederile art.326 din Codul Penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere 
că toate datele și informațiile sunt reale, corecte și confomre cu realitatea de drept și de fapt.   

 

Prezentul Acord de colaborare se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele cu aceeași valoare juridică. Semnătura dumneavoastră 
pe acest document are semnificația primirii unuia din cele două exemplare ale prezentului Acord puse la dispoziție de către PROEDUS. Documentele 
vor fi semnate olograf.  

NUME ȘI PRENUME REPREZENTANT LEGAL                                         Director PROEDUS, 
              ZVETLANA ILEANA PREOTEASA 
 

 

     SEMNĂTURĂ REPREZENTANT LEGAL                                                              

                    
 
                  AVIZAT,  
                      Șef Serviciu Juridic, Achiziții,  
                                Resurse Umane și Salarizare 
           Veronica Popescu 
 
 
 
 
                  Elaborat,  
           Consilier juridic 
                         Alina Teodorescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


