
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  

Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret PROEDUS 

 

FIȘĂ DE ASUMARE  

FIȘA DE ASUMARE este semnată și asumată integral, în deplină cunoștință, 

astăzi,_________________, de către:  

o Doamna / Domnul ___________________________________, Telefon ________________,  

CNP ________________________, având calitatea de solicitant titular își manifestă acordul 

privind participarea ca si coordonator/organizator PROEDUS de la data semnării contractului de 

voluntariat pana la 31.08.2017 şi acceptă şi respectă regulamentul PROEDUS şi clauzele 

prezentei fișe de asumare.  

  

Solicitantul ia act și agreează elementele definitorii ale PROEDUS, după cum urmează:  

o Scopul centrului este acela de a veni în întâmpinarea copiilor și liceenilor care doresc însușirea 

sau dezvoltarea cunoștințelor și competențelor organizatorice, de leadership și de coordonare a 

activităților extrascolare.  

o Prin înscrierea coordonatorilor/organizatorilor, PROEDUS iși propune operaționalizarea unui 

cadru organizațional și managerial prin care participanții să devină parte activă și responsabilă 

a unei echipe performante ce are ca principal obiectiv dezvoltarea și valorificarea potențialului, 

cunoștintelor și capabilităților copiilor si liceenilor, prin implicarea acestora în activități 

diversificate specifice varstei, menite a oferi posibilitatea de integrare și formare complexă a 

acestora, precum și oferirea unor oportunități de a lucra alaturi de persoane cu expertiză in 

domeniul activităților extrașcolare destinate copiilor și tinerilor.  

o In funcție de gradul de implicare și performanță, coordonatorilor/organizatorilor vor fi evaluați și 

promovați pe nivele manageriale, cei mai activi și merituoși pe parcursul anului școlar urmând a 

fi premiați cu tabere și excursii la mare și la munte.  

o Pe parcursul participării coordonatorilor/organizatorilor la activitatile PROEDUS, aceștia vor fi 

însotiți, îndrumați și sprijiniti în desfăsurarea activităților lor de reprezentanții PROEDUS.  

o PROEDUS își rezervă dreptul de a adopta măsurile adecvate bunei desfășurări a activitatilor, 

inclusiv de a rezilia contractul de voluntariat în cazul unor abateri flagrante sau repetate ale 

participantului de la regulamentul și programul stabilite ori de la normele bunei cuviințe.  

o PROEDUS asigură desfășurarea activităților sub conducerea și îndrumarea unui reprezentant 

al instituției, cu respectarea condițiilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă, în funcție 

de natura și de caracteristicile activității respective;  

o PROEDUS informează și îndrumă coordonatorul/organizatorul cu privire la cerințele și etapele 

activității pentru care a optat, în conformitate cu planul de acțiune al PROEDUS;  

o PROEDUS comunică coordonatorului/organizatorului, la finalul fiecărei activități, punctajul de 

evaluare a prestației acestuia, precum și observațiile care se impun în vederea corectării și 

eficientizării acțiunilor sale pe viitor;  



o PROEDUS recompensează coordonatorii/organizatorii cu prezență și rezultate meritorii cu 

tabere și excursii la mare și la munte, potrivit ierarhizării finale rezultate din evaluarea continuă 

și în conformitate cu bugetul alocat institutiei;  

o PROEDUS eliberează coordonatorului/organizatorului la finele anului școlar un certificat de 

voluntariat/adeverinta de participare, în funcție de gradul de implicare și performațele 

înregistrate; 

O  Coordonatorul/organizatorul își asumă integral răspunderea pentru consecințele acțiunilor    

      întreprinse pe cont propriu, fără acordul explicit al reprezentanților PROEDUS sau în afara      

      regulamentului propus de organizator.  

  

Coordonatorul/organizatorul acceptă și asumă următoarele:  

  

o Prestează o activitate de interes public, potrivit domeniului ales și asumat, în beneficiul pregătirii 

complementare, exprimării, manifestării și afirmării copiilor și liceenilor bucureșteni, fără a primi 

în schimb o remunerație;  

o Îndeplinește cu seriozitate sarcinile prevăzute în fișa de voluntariat, precum și de a respecta 

instrucțiunile stipulate în fișa de protecție a voluntarului;  

o Păstrează confidențialitatea informațiilor la care are acces în cadrul activității de voluntariat, pe 

perioada desfășurării contractului de voluntariat, precum și pe o perioadă de 2 ani după încetarea 

acestuia;  

o Anunță cu minim 24 de ore înainte de eveniment indisponibilitatea temporară de a presta 

activitate de voluntariat în care este implicat.  

  

COORDONATOR/ORGANIZATOR: 

  

Numele și prenumele:___________________________________, Semnătura_____________  

Unitatea/Instituția ___________________________________, CNP_____________________  

Telefon ________________, E-mail __________________________________  

  

www.proedus.ro        

voluntarproedus@gmail.com   

http://www.proedus.ro/

