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1. NOȚIUNI GENERALE 

 PROEDUS - Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București, in parteneriat cu Inspectoratul 

Școlar al Municipiului București, organizează în perioada 14 – 17 mai 2019, proiectul intitulat " Târgul 

Oferta Educațională ". 

 Obiectivul proiectului implică participarea activă a tuturor unităților de învățământ liceal de stat și 

particular si a univeritatilor din Municipiul Bucuresti, acestea având oportunitatea de a își prezenta ofertele 

educaționale. Școlile generale si liceele, prin participarea și vizitarea târgului urmând a implica cât mai 

mulți elevi de clasele a VII a si a VIII a, a XI a si a XII a, în vederea informării și îndrumării acestora către 

viitoarele unități de învățământ liceal, respectiv către posibile rute profesionale, în baza unui proces 

interactiv de informare și orientare în carieră. 

 Expozanți: 

 La " Târgul Oferta Educațională " pot participa unitățile de învățământ liceal bucureștene de stat și 

particulare acreditate si universitatile de stat si particulare din Municipiul Bucuresti. 

 Târgul Oferta Educațională se va desfășura în perioada 14-17 mai 2019 în Parcul Tineretului – 

intrarea din fața liceului Gheorghe Șincai, după următorul program: de marți până joi în intervalul orar 

10:00-18:00 și vineri în intervalul orar 10:00-14:00. 

2. ÎNSCRIEREA ȘI PARTICIPAREA 



Unitățile de învățământ liceal se pot înscrie la acțiune în perioada 15 aprilie – 22 aprilie 2019 

(inclusive) prin inspectorii de școlari de sector, acțiunea fiind coordonată de Inspectoratul Școlar al 

Municipiului București de un reprezentant, responsabil de parteneriatul cu PROEDUS. 

Universitățile din București se pot înscrie în cadrul proiectului prin trimiterea unui e-mail pe adresa 

eduart@proedus.ro pana la data de 22 aprilie 2019 (inclusiv) în care să menționeze denumirea completă a 

universității. 

3.  RETRAGEREA DIN PROIECT 

 Organizatorul poate refuza participarea unităților de învățământ liceal și a universitatilor care nu s-

au înscris în termenul precizat anterior. Înscrierea și validarea participanților la târg se fac în baza suprafeței 

expozante existente. 

  În cazul în care după finalizarea procedurilor de înscriere în proiect, expozantul renunță la 

participare, acesta are obligația de a anunța organizatorul cu cel puțin 72 de ore înainte de începerea 

activității în cadrul expoziției. 

4. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR 

 Spațiul de expunere alocat fiecărui expozant reprezintă un stand cu suprafața de 3 metri pătrați (3m 

x 1m x 1m) pus la dispoziție gratuit de către organizator  

  Amenajarea standului de către expozanți se va realiza în data de 13 mai 2019, în intervalul orar 

10:00-18:00. 

 Expozanții vor avea în vedere faptul că nu sunt admise exponatele și materialele de promovare care 

nu se încadrează în tematica expoziției, precum și cele care prin gabaritul lor depășesc suprafața standului 

alocat. 

 Este interzisă utilizarea surselor de sunet și/sau lumină propria expozabile care deranjeză alți 

expozanți. Nerespectarea acestei prevederi îndreptățește organizatorul să realizeze debranșarea de la 

instalația electrică a standului alocat expozantului în cauză. 

 Preluarea și predarea standului și a dotărilor acestuia se vor face zilnic, pe bază de proces verbal de 

predare-primire, încheiat cu reprezentanții organizatorului (aneza 1 atașată prezentului regulament). 

 Expozanții au obligația de a elibera standul până la cel târziu 18 mai 2018 ora 23:00 și să-l predea 

în starea în care l-au primit , în caz contrar expozantul va suporta cheltuielile aferente reparației. 

5. PROGRAMUL DE DESFĂȘURARE 
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  În data de amenajare a standurilor, respectiv 13 mai 2019,  accesul personalului expozanților se va 

face în intervalul 10:00-18:00 (accesul cu mașini în incinta Parcului Tineretului este strict INTERZISĂ, 

conform condițiilor impuse de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement). 

 Accesul în incinta "Târgului Oferta Educațională" pe toată durata manifestației este : 

-Pentru expozanți, de între orele 9:30-18:30. 

-Pentru vizitatori, de marți până joi între orele 10:00-18:00, iar în ultima zi a târgului (vineri) este până la 

ora 14:00 după care începe dezamenajarea standurilor până la ora 22:00. 

 Expozanții sunt obligați să respecte orarul de funcționare al "Târgului Oferta Educațională" și să 

asigure prezența a cel puțin unui reprezentant al liceului la stand pe toată durata desfășurarării activităților. 

6. ASIGURARE ȘI RĂSPUNDERE 

 Organizatorul asigură paza generală a locației " Târgului Oferta Educațională " în afara 

programului expozițional, fără a fi răspunzător de paza și integritatea bunurilor și materialelor expozanților. 

Se recomandă expozanților asigurarea bunurilor. 

 Este obligatorie prezența în stand a expozantului pe toată durata programului de vizitare a târgului. 

 În cazul dispariției unui bun din stand, expozantul este obligat să semnaleze imediat acest fapt 

organizatorului. 

 Expozantul este răspunzător de paza, integritatea și securitatea bunurilor sale în timpul programului 

manifestării expozițitonale. 
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