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REGULAMENT CADRU AN ŞCOLAR 2019-2020 

 

Capitolul 1 – Dispoziții Generale 

Art. 1. Potrivit Art. 1, alin. 1, al Legii nr. 78/2014, Legea Voluntariatului, 

voluntariatul este un factor important în crearea unei pieţe europene competitive a 

muncii şi totodată în dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, precum şi pentru 

creşterea solidarităţii sociale; 

Art. 2. În conformitate cu Art. 2, alin. 1, al Legii nr. 78/2014, Legea Voluntariatului, 

statul român recunoaşte valoarea socială a activităţilor de voluntariat ca expresie a 

cetăţeniei active, a solidarităţii şi responsabilităţii sociale, precum şi valoarea 

profesională ca expresie a dezvoltării personale, profesionale, interculturale şi 

lingvistice a persoanelor care desfăşoară aceste activități; 

Art. 3. Potrivit Art. 6. al Legii nr. 78/2014, Legea Voluntariatului, Autorităţile 

administrației publice sprijină derularea activităţilor de voluntariat prin includerea 

în strategiile de dezvoltare locală sau naţională a unor capitole distincte despre 

rolul voluntariatului ca resursă de dezvoltare a bunăstării sociale şi nu ca 

modalitate de reducere a cheltuielilor, precum şi modul de sprijinire a 

voluntariatului pentru atingerea priorităţilor locale sau naţionale; 

Art. 4. Centrul de Proiecte Educationale si Sportive PROEDUS din cadrul Primăriei 

Municipiului Bucureşti a inițiat si deruleaza, in conformitate cu Legea Voluntariatului  

nr. 78/2014, proiectul de voluntariat Voluntar PROEDUS 2.0 - PROFESORI, demers 

destinat cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din unitățile de 

învățământ acreditate și autorizate de Ministerul Educației Naționale, din București; 
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Art. 5. Scopul acestui proiect este de a veni in întâmpinarea cadrelor didactice și 

personalului didactic auxiliar din Municipiul București care doresc a se implica, fie 

în nume propriu fie prin implicarea elevilor, în acțiuni de voluntariat pentru 

organizarea și desfășurarea proiectelor, acțiunilor și programelor desfășurate de 

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București PROEDUS  

Art. 6. Prin proiectul de voluntariat, PROEDUS își propune crearea si 

operaționalizarea unui cadru organizațional si managerial prin care cadrele didactice 

și personalul didactic auxiliar din București să beneficieze de dezvoltarea și 

valorificarea potențialului, cunoștințelor si capabilităților lor, prin implicarea in 

activități diversificate specifice profesiei, menite a oferi posibilitatea de integrare 

si formare, precum și oferirea unor oportunități de a lucra alături de persoane cu 

expertiză în domeniul activităților extrașcolare destinate liceenilor; 

Art. 7. Comisia Europeană, atât prin agenda Europa 2020: Strategia de creștere 

economică a Europei, la capitolul Educație, formare, tineret și sport, cât și în 

broșura Să înțelegem politicile Uniunii Europene – Educație, formare, tineret și 

sport, recomandă: A învăța înseamnă mai mult decât a sta în clasă. Mai mult decât 

a reține informații. A învăța înseamnă a trăi... UE promovează o abordare amplă și 

cuprinzătoare a procesului de învățare, care include o gamă întreagă de metode și 

medii diferite de învățare, de exemplu învățarea non- formală, formală și pe tot 

parcursul vieții1. În acest sens, voluntarii PROEDUS cadre didactice sau cadre 

didactice auxiliare înscrise în proiect vor putea participa la stagii de pregătire 

gratuite, stagii de dezvoltare prin educație non-formală și informală, organizate în 

București sau în afara Bucureștiului, în afara mediului școlar oficial, în medii diferite 

de învățare, respectând astfel recomandările Uniunii Europene; 

Art. 8. Pe lângă multe alte beneficii, PROEDUS urmărește cultivarea si dezvoltarea 

abilităților necesare pentru o carieră de succes, respectiv responsabilitatea, lucrul 

în echipă, implicarea, socializarea, seriozitatea și respectul pentru munca bine 

făcută; 

Art. 9. Pe parcursul participării în proiectul Voluntar PROEDUS 2.0 - PROFESORI, 

voluntarii vor fi însoțiți, îndrumați și sprijiniți în desfășurarea activităților lor de 

reprezentanții PROEDUS, specialiști în diferite domenii de interes;  

 
1 https://europa.eu/european-union/topics/education-training-youth_ro 
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Art. 10. In funcție de performanță și de gradul de implicare în activitățile 

desfășurate pe perioada prevăzută în contractual de voluntariat, urmându-se 

principiul meritocrației, printr-o evaluare transparentă, voluntarii vor fi evaluați și 

vor putea fi promovați pe nivele manageriale, cei mai activi, implicați și merituoși 

putând a fi premiați cu tabere/stagii/circuite la mare, la munte, în țară și/sau în 

străinătate, conferințe și workshop-uri naționale sau internaționale sau vizite de 

studiu la nivel internațional în funcție de bugetul alocat în acest sens, în fiecare an, 

în conformitate cu procedura descrisă în prezentul regulament; 

Art. 11. Activitatea fiecărui voluntar va fi monitorizată și evaluată, voluntarul 

primind îndrumări și calificative;  

 

Capitolul 2 - ÎNSCRIEREA ȘI ADMITEREA ÎN CADRUL PROGRAMULUI  

Art. 12. Înscrierea în proiectul Voluntar PROEDUS 2.0 - PROFESORI se face în 

perioada 11.10-11.11 2019 cu posibilitate de prelungire, prin completarea integrală 

și corectă a formularului online de înscriere promovat de PROEDUS pe site-ul oficial 

al instituției, www.proedus.ro și pe toate canalele de comunicare de care dispune; 

Art. 13. Fiecare aplicație online constituie dorința expresă de înscriere în proiect a 

persoanei care completează formularul. Prin completarea formularului online și prin 

semnarea și predarea contractului de voluntariat, întocmit conform Anexei 3 a 

prezentului Regulament, voluntarul își asumă veridicitatea datelor cu caracter 

personal comunicate și, totodată, își exprimă acordul cu privire la prelucrarea 

acestora de către PROEDUS; 

Art. 14. Înregistrarea efectivă în baza de date a PROEDUS se efectuează în urma 

completării corecte, a semnării și a înregistrării contractului de voluntariat, întocmit 

în conformitate cu Anexa 3 a prezentului Regulament și a fișei de voluntar întocmită 

în conformitate cu Anexa 1 a prezentului Regulament. Documentele vor fi transmise 

spre completare și semnare în nume propriu sau prin reprezentantul legal, de către 

PROEDUS, prin e-mail, tuturor care au completat formularul online. PROEDUS nu își 

asumă completarea incorectă a adresei de e-mail, în formarul online; 

Art. 15. Documentele vor fi remise către reprezentații PROEDUS în cadrul unor 

sesiuni de înscrieri special organizate în acest sens de către PROEDUS. Sesiunile vor 

http://www.proedus.ro/
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fi organizate potrivit unui calendar comunicat prin e-mail, celor înscriși și/sau, 

publicat și pe site-ul oficial PROEDUS; 

Art. 16. Calitatea de voluntar se va obține doar după finalizarea etapelor de 

înscriere și asumare anterior menționate la Art. 10, Art. 11, Art. 12 și Art. 13; 

Art. 17. Cadrele didactice și personal didactic auxiliar din București care au dobândit 

calitatea de voluntar în prezentul program, conform procedurii de mai sus, vor putea 

participa la un stagiu sau training de pregătire, oferit gratuit, organizat de PROEDUS, 

în București sau în afara orașului, in funcție de bugetul alocat în acest sens, în fiecare 

an;  

Art. 18. Pe durata prestării activității sale, voluntarul își asumă următoarele 

obligații:  

a) de a presta o activitate de interes public în beneficiul pregătirii 

complementare, exprimării, manifestării și afirmării copiilor și tinerilor 

bucureșteni, fără a primi în schimb o remunerație;  

b) de a îndeplini cu seriozitate sarcinile prevăzute in contractul de voluntariat, 

în fișa de voluntariat, precum și de a respecta instrucțiunile consemnate în fișa 

de protecție a voluntarului – Anexa 2 a prezentului Regulament;  

c) de a păstra confidențialitatea informațiilor la care are acces în timpul 

activității de voluntariat, pe perioada desfășurării contractului de voluntariat, 

precum și pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia;  

d) de a anunța cu minimum 24 de ore înainte de evenimentele la care s-a înscris, 

indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este 

implicat;  

e) de a respecta prezentul regulament precum și alte datorii prevăzute în 

contractual de voluntariat sau în Regulamentele sau Deciziile emise de PROEDUS 

pe perioada desfășurării activității de voluntariat și comunicate prin intermediul 

site-ului instituției sau pe alte canale de comunicare de care dispune PROEDUS; 

Art. 19. Pe durata valabilității contractului de voluntariat, PROEDUS își asumă 

următoarele obligații:  

a) de a asigura desfășurarea activităților sub conducerea și îndrumarea a cel 

puțin un reprezentant PROEDUS, cu respectarea condițiilor legale privind 
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securitatea și sănătatea în muncă, în funcție de natura și de caracteristicile 

activității respective;  

b) de a informa și de a îndruma voluntarul cu privire la cerințele și etapele 

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

c) de a comunica voluntarului, la finalul fiecărei activități, punctajul de 

evaluare, precum și observațiile care se impun în vederea corectării și 

eficientizării acțiunilor sale pe viitor;  

d) de a elibera voluntarului, la solicitarea acestuia, un certificat de 

voluntariat/adeverință de voluntariat, în conformitate cu dispozițiile legale, în 

funcție de gradul de implicare și performanțele înregistrate în program; 

 

Capitolul 3 - PROCEDURA DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII VOLUNTARILOR  

Art. 20. Pe perioada derulării contractului de voluntariat, voluntarii vor fi implicați 

în acțiunile, activitățile, proiectele și evenimentele organizate de PROEDUS sau 

susținute prin PROEDUS ori de parteneri PROEDUS. Voluntarii vor fi selectați în 

funcție de numărul necesar estimat pentru fiecare eveniment, activitate, proiect 

sau acțiune. Procedura va fi următoarea: va fi făcut public anunțul prin care sunt 

informați voluntarii cu privire la oportunitatea de implicare, pe grupurile rețelelor 

sau aplicațiilor de socializare, printr-o aplicație dedicată în acest sens, prin e-mail, 

prin telefon sau prin alte metode stabilite de PROEDUS și comunicate din timp 

voluntarilor; în anunț se va menționa numele evenimentului, durata, locul de 

desfășurare, ora stabilită pentru întâlnire, îndatoriri, mențiuni speciale și 

modalitatea de înscriere la eveniment. În vedere eficientizării acestui proces, 

PROEDUS poate lansa aplicații pentru telefoanele inteligente. În acest caz, voluntarii 

au obligativitatea de a instala aplicațiile și a-și activa contul de voluntar, în aplicație. 

Nerespectarea acestei obligații poate atrage după sine excluderea din programul de 

voluntariat. 

Art. 21. Evaluarea voluntarilor se va face prin fișa de evidență nominală, prin fișa 

de evidență colectivă, prin aplicații online sau prin orice altă metodă agreată de 

PROEDUS înainte de eveniment și comunicată voluntarilor, conform prestației 

acestora la fiecare activitate/eveniment, de reprezentanții PROEDUS; 



 

ADRESA: Strada Constantin Noica 159, Sector 6, București, cod poștal 060052  
E-MAIL: contact@proedus.ro 

 

Art. 22. Voluntarii cadre didactice sau personal didactic didactic auxiliar vor avea 

minimum 5 evenimente la care vor avea obligativitatea de a participa în nume 

propriu și/sau cu elevi. În acest sens, PROEDUS va ține evidența voluntarilor și a 

evenimentelor obligatorii și va notifica și nominal voluntarii care nu le-au 

îndeplinit. Lista evenimentelor obligatorii vor fi anexate în fișa voluntarului, fiind 

evenimente cu durată mai mare de 3 zile, obligativitatea referindu-se la 

minimum un interval din toată durata proiectului, sau în conformitate cu 

regulamentul acestuia în cazul în care există. Neparticiparea la cele minimum 5 

evenimente obligatorii poate atrage după sine excluderea din listele finale ale 

voluntarilor care vor fi recompensați cu tabere/stagii/circuite la mare, la munte, 

în țară și/sau în străinătate, conferințe și workshop-uri naționale sau internaționale 

sau vizite de studiu la nivel internațional; 

Art. 23. Notarea  la evenimente, activități, acțiuni sau proiecte va fi cuprinsă între 

1 și 10, în funcție de implicarea acestora în desfășurarea activității și, fiecare 

participare notata cu o notă peste 6, va fi cuantificată cu un punct; 

Art. 24. Numărul minimum de puncte pentru a fi eligibil în cadrul unei 

tabere/stagii/circuite la mare, la munte, în țară și/sau în străinătate, este de 10 

puncte cumulate în perioada contractuală sau până la data plecării în 

tabără/excursie/stagiu/circuit, dintre care 5 numite „evenimente obligatorii”; 

Art. 25. Media notelor cumulate, la finalul activității de voluntariat, va fi luată în 

considerare în vederea departajării voluntarilor în clasamentul final pentru 

recompensare. PROEDUS poate întocmi acest clasament începând cu perioada aprilie 

- mai a anului 2020, în funcție de data la care se programează a fi realizate înscrierile 

voluntarilor în tabere/excursii/stagii/circuite în țară și/sau în străinătate; 

Art. 26. Plecarea de la eveniment/activitate fără încuviințarea reprezentantului 

PROEDUS și mai devreme de jumătatea evenimentului, va atrage după sine anularea 

evenimentului respectiv și notarea acestuia cu absență;  

Art. 27. Cumularea unui număr de 3 absențe atrage după sine scăderea unui punct; 

Neprezentarea la autocar, pentru îmbarcare, neanunțată cu cel puțin 48 de ore 

înainte de îmbarcare, telefonic sau prin e-mail, poate atrage după sine excluderea 

din programul de voluntariat; 
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Art. 28. Activitatea de promovare a evenimentelor/activităților PROEDUS prin 

distribuirea de materiale informative și de promovare în unitățile de învățământ este 

una dintre sarcinile obligatorii ale voluntarilor cadre didactice și cadre didactice 

auxiliare; 

Art.29. Orele de voluntariat și evenimentele cumulate pe perioada verii anului 2020, 

sunt netransmisibile în următorul an de voluntariat în cazul reînnoirii contractului de 

voluntariat însă vor fi consemnate în adeverința/certificatul de voluntariat. 

 

Capitolul 4 RECOMPENSELE  ÎN CADRUL PROGRAMULUI 

Art. 30. Pentru a beneficia de tabără/excursie/stagiu/circuit oferite în funcție de 

bugetul alocat instituției, sau de orice alte mobilități, voluntarii trebuie sa participe 

în mod susținut și responsabil la activitățile, acțiunile, proiectele și evenimentele 

organizate de PROEDUS și să acumuleze un minimum de 10 puncte dintre care 5 

obținute prin participarea la evenimentele obligatorii; 

Art. 31. PROEDUS, în funcție de bugetul alocat instituției în acest sens, poate facilita 

în mod gratuit (cazare, masă, program activități, participare) accesul la conferințe 

și workshop-uri naționale sau internaționale și poate organiza vizite de studiu sau 

schimburi de experiență la nivel internațional pentru voluntari și reprezentații 

PROEDUS implicați în derularea prezentului proiect, fiind selectați voluntarii cei mai 

implicați și cu numărul cel mai mare de evenimente cumulate până la data publicării 

anunțului de înscriere. 

Art. 32. În perioada aprilie – mai a anului 2020, la o dată stabilită de PROEDUS și 

comunicată voluntarilor,  se va realiza un clasament final al tuturor voluntarilor în 

funcție de numărul de puncte și media notelor cumulate în urma participării la 

activitățile și evenimentele organizate de la data semnării contractului de 

voluntariat;  

Art. 33. Clasamentul final al voluntarilor întocmit în conformitate cu prevederile 

Art. 23 - Art. 26 din prezentul Regulament, va fi transmis de Serviciul Programe către 

Serviciul Tabere în vederea înscrierilor voluntarilor merituoși în 

tabără/excursie/stagiu/ circuit; 
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Art. 34. La sesiunile de înscriere a voluntarilor în tabără/excursie/stagiu/circuit, 

dacă există voluntari care nu-și vor ocupa locurile, acestea vor fi redistribuite 

următoarelor persoane din clasament până la epuizarea acestuia;  

 

Capitolul 5 – PARTICIPREA LA EVENIMENTE 

Art. 35. Voluntarii se vor înscrie la evenimente prin completarea formularului online 

promovat pe grupurile de socializare sau prin alte metode propuse de PROEDUS 

(inclusiv aplicații pentru telefoanele inteligente) și comunicate voluntarilor ori prin 

e-mail. Reprezentanții PROEDUS vor comunica către voluntari numele celor selectați 

să participe la eveniment; 

Art. 36. Activitatea voluntarilor la evenimente începe cu 20 de minute înainte de 

ora de începere a evenimentului și se finalizează după efectuarea prezenței și 

notare, conform indicațiilor coordonatorului de voluntari; 

Art. 37. Voluntarii care vor întârzia mai mult de 15 minute la eveniment vor fi notați 

cu absență; 

Art. 38. Voluntarii vor dovedi un comportament și un limbaj civilizat pe perioada 

activităților și a evenimentelor la care participă și vor respecta indicațiile și sarcinile 

primite de la reprezentantul PROEDUS; 

Art. 39. Voluntarii PROEDUS – PROFESORI au posibilitatea de a crea la nivel de 

unitate de învățământ, sector sau municipiu un grup de elevi  bucureșteni (cel puțin 

20 de elevi) cu care să deruleze constant activități pe durata anului școlar, 

activitatea fiind punctată în funcție de gradul de implicare.  

Capitolul 6 – PIERDEREA CALITĂȚII DE VOLUNTAR 

Art. 40. Calitatea de voluntar în cadrul proiectului „Voluntar PROEDUS 2.0 - 

PROFESORI” poate fi pierdută în următoarele cazuri: 

a) Prin nerespectarea prezentului regulament sau a regulamentelor și dispozițiilor 

ulterioare emise de PROEDUS; 

b) Prin pierderea calității de cadru didactic sau cadru didactic auxiliar sau 

transferarea într-o unitate de învățământ aflată în afara Municipiului București; 
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c) Prin dispoziția directorului PROEDUS în urma propunerii motivate a 

coordonatorului de voluntari sau a coordonatorului/responsabilului proiectului – 

reprezentant PROEDUS; 

d) Prin afișarea unui comportament neadecvat și a unei atitudini ostile în relația cu 

colegii voluntari sau cu reprezentații PROEDUS ori prin denigrarea activităților și 

a numelui instituției; 

e) Prin nerespectarea confidențialității datelor și a informațiilor la care are acces 

în calitate de voluntar și prin folosirea acestora în scopuri personale, 

denigratoare sau aducătoare de profit – răspundere supusă prevederilor Legii nr. 

287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 

f) Prin solicitare scrisă a voluntarului, prin acordul ambelor părți, prin rezilierea 

contractului sau prin deces. 

 

Capitolul 7 – CERTIFICATELE ȘI ADEVERINȚELE DE VOLUNTARIAT 

Art. 41. La încheierea activității de voluntariat, PROEDUS, la cererea voluntarului, 

eliberează un certificat de voluntariat în conformitate cu Legea Voluntariatului Nr. 

78/2014. Acestea se întocmesc în limba română; 

Art. 42. Certificatele de voluntariat și adeverințele de voluntariat vor fi emise doar 

către voluntarii înregistrați în proiect, în urma unei solicitări în scris a voluntarului, 

în 30 de zile de la data înregistrării cererii înaintată către PROEDUS; 

Art. 43. Adeverințele de voluntariat sunt documentele care atestă calitatea de 

voluntar a persoanelor solicitante. Acestea pot conține date referitoare la 

activitatea voluntarului în cadrul evenimentelor organizate de PROEDUS, în funcție 

de solicitare; 

 

Capitolul  8 – COORDONARE ȘI REPREZENTATIVITATE 

Art. 44. Activitatea voluntarilor la evenimente este coordonată de un reprezentant 

PROEDUS, denumit „coordonator de voluntari”; 

Art. 45. Coordonatorul de voluntari este angajatul sau reprezentantul PROEDUS care 

îndeplinește sarcinile legate de coordonarea și administrarea activității voluntarilor; 

 

 



 

ADRESA: Strada Constantin Noica 159, Sector 6, București, cod poștal 060052  
E-MAIL: contact@proedus.ro 

 

 

Capitolul 9 – DISPOZIȚII FINALE 

Art. 46. Activitatea voluntarilor din proiectul Voluntar PROEDUS 2.0 - PROFESORI este 

reglementată de prezentul regulament precum și de regulamente, ordine, dispoziții 

sau decizii ulterioare emise de directorul PROEDUS și comunicate voluntarilor; 

Art. 47. În vederea unei bune desfășurări a activităților din cadrul proiectului 

Voluntar PROEDUS 2.0 - PROFESORI, PROEDUS poate crea în rândul voluntarilor, 

structuri ierarhice de reprezentativitate la nivel de liceu, sector sau municipiu. De 

asemenea, se  pot realiza și distribui ghiduri, broșuri sau materiale informative, în 

vederea unei bune informări a voluntarilor, a părinților și a profesorilor acestora, 

precum și a societății civile; 

Art.48. Prezentul regulament se completează cu Legea nr. 78/2014, Legea nr. 

350/2006, Lege nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și se supune 

tuturor reglementărilor în vigoare. 

Art. 49. Prezentul regulament intră în vigoare la data deciziei directorului PROEDUS 

și este valabil pe toată perioada anului școlar 2019 – 2020 sau până la emiterea unui 

nou regulament aprobat prin decizia directorului PROEDUS, comunicat tuturor 

părților implicate. 
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