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REGULAMENTUL ȘCOLII DE VARĂ  

“Student ELECTRO la TUIASI” - SELECT TUIASI 
 
 

Capitolul I - Organizator, scop, participanți 
 

Art. 1. Organizator 

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iași, cu sediul în bd. Dimitrie Mangeron, nr. 67, 700050, Iaşi, 
România, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, bd. Dimitrie Mangeron, 
nr. 21-23, 700050, Iaşi, România. 

 

Art. 2. Scopul proiectului 

(1) Obiectivul general al proiectului școala de vară “Student ELECTRO la TUIASI” - SELECT TUIASI, organizat 

de Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată (IEEIA) este de a sprijini elevi 

proveniți din licee de stat, licee care se confruntă cu probleme de abandon școlar și o rata scăzută de 

absolvire, prin stimularea interesului acestora de a participa la activități de educație formală și non-

formală, de consiliere și orientare în carieră, în scopul îmbunătățirii tranziției acestora de la viața de 

liceu, la tot ceea ce presupune mediul universitar. 

(2) Dezvoltarea nivelului de conștientizare a elevilor participanți cu privire la importanța pregătirii 

universitare în formarea profesională pentru maximizarea șanselor de succes pe piața muncii prin 

prezentarea oportunităților mediului universitar.  

(3) Participarea elevilor din grupul țintă la activități de experimentare “timpurie” a vieții de student la 

facultatea IEEIA. 

 

Art. 3. Locul de desfășurare 

Școala de vară “Student ELECTRO la TUIASI” - SELECT TUIASI se va desfășura la Universitatea Tehnică 
“Gheorghe Asachi” Iași, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată în spații din 
campusul academic și studențesc ale instituției de învățământ. 

 



 

Art. 4. Participanți 

Proiectul școala de vară “Student ELECTRO la TUIASI” - SELECT TUIASI este destinat elevilor de liceu, 
învățând de preferință în clasele terminale, din licee eligibile pentru schema de granturi pentru licee, 
ce își doresc să cunoască, în avans, viața de student. 

 

Art. 5. Condiții de înscriere 

(1) Proiectul se adresează, cu prioritate, elevilor care se încadrează în una sau mai multe din 
următoarele situații de risc: 

(i) provin din familii cu venituri mici; 
(ii) sunt istoric discriminați pe baza etniei (inclusiv romi); 
(iii) trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate; 
(iv) au unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate; 
(v) au cerințe educaționale speciale. 

(2) Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente: 
a) fișa de înscriere; 
b) adeverință de elev; 
c) adeverință medicală; 
d) acord scris al părintelui/tutorelui legal și copia după cartea de identitate a acestuia; 
e) declarație pe propria răspundere a elevului aplicant; 
f) acord de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; 
g) copie după cartea de identitate a elevului aplicant. 

 

Capitolul II - Termene și condiții 
 

Art. 6. Termene și date de desfășurare 

(1) Înscrierile pentru participarea la proiect au loc în perioada 3 - 18 iunie. 
(2) Anunțarea listei elevilor selecționați în grupul țintă pe 21 iunie, pe site-ul facultății IEEIA. 
(3) Activitățile școlii de vară se desfășoară între 30 iunie ÷ 14 iulie 2019. 
(4) Calendarul desfășurării școlii de vară, prevăzut în Anexa 1 la prezentul regulament, este parte 

integrantă a acestuia. 

 

Art. 7. Cetățenie 

Cetățenia şi proveniența elevului aplicant nu au relevanță. 

 

Art. 8. Stare medicală 

(1)  Aplicantul trebuie să nu fie suferind de boli contagioase care ar putea să pună în pericol atât 
siguranța şi sănătatea proprie cât şi a celor din jur. 

(2) Asumarea răspunderii față de prevederile de la art. 8(1) se face, pentru minori, prin acord 
parental. 

 

 



 

Capitolul III. Drepturi și obligații 
 

Art. 9. Organizator 

(1) Organizatorul are obligația de a asigura cazarea, mesele și participarea elevilor la cursurile, 
atelierele de lucru, sesiunile de consiliere și activitățile social-recreative din cadrul proiectului. 

(2) Organizatorul are obligația de a asigura bazele materială și logistică necesare pentru 
desfășurarea activităților din cadrul proiectului. 

(3) Organizatorul își rezervă dreptul de a lua măsuri în ceea ce privește verificarea aplicării şi 
respectării regulamentului şi de a acționa în consecință dacă prevederile acestuia sunt 
încălcate sau se pune în pericol siguranța grupului sau a vreunuia dintre participanți. 

 

Art. 10. Participanții la SELECT TUIASI au următoarele drepturi 

(1) De a li se recunoaște participarea în cadrul proiectului, la finalul acestuia. 
(2) De a-şi exprima opinia şi  sunt  încurajați  să  aducă  sugestii  pe  durata desfășurării școlii de 

vară. 
(3) De a locui la unitatea de cazare pe durata desfășurării școlii de vară. 
(4) De a primi trei mese pe zi pe durata desfășurării școlii de vară. 
(5) De a participa la activitățile din cadrul școlii de vară. 
(6) De a folosi, în mod gratuit, infrastructura pusă la dispoziție pentru desfășurarea școlii de vară; 
(7) De a beneficia de asistență medicală în caz de urgență. 
(8) De a beneficia de protecția datelor cu caracter personal. 
(9) De a beneficia de un tratament egal şi nediscriminatoriu pe parcursul desfășurării activităților 

școlii de vară. 
 

Art. 11. Participanții la SELECT TUIASI au următoarele obligații 

a) Să cunoască și să respecte îndatoririle care le revin prin luarea la cunoștință a prezentului 
regulament, precum și regulamentele proprii ale spațiilor din campusul academic și studențesc 
unde se vor desfășura activități ale școlii de vară.  

b) Să fie de acord cu folosirea numelui şi imaginii acestora pentru materialele de promovare şi 
informare, atât pe durata proiectului, cât şi după finalizarea acestuia. 

c) Să asculte şi să respecte indicațiile și deciziile organizatorilor (membrii echipei de management 
și de implementare) școlii de vară. 

d) Să respecte calendarul (programul) școlii de vară și să participe la activitățile acesteia. 
e) Să poarte o ținută decentă şi să aibă un comportament civilizat. 
f) Să nu angajeze numele școlii de vară în acțiuni defăimătoare care pot aduce prejudicii imaginii 

proiectului şi/sau organizatorului. 
g) Să nu părăsească grupul din care fac parte neînsoțiți și fără permisiunea cadrului didactic 

supraveghetor (tutore). 
h) Să nu părăsească spațiului de cazare fără acordul tutorelui. 
i) Să păstreze liniștea în orele de odihnă (23:00 -07:00).  
j) Să păstreze curățenia în toate spațiile pe care le folosesc, inclusiv în cele naturale. 
k) Să locuiască la unitatea de cazare oferită pe întreaga durata de derulare a școlii de vară. 
l) Să comunice orice situație neprevăzută  care ar putea periclita participarea activă la activitățile 



 

din cadrul școlii de vară. 
m) Să nu deterioreze/distrugă bunurile materiale existente în spațiile de cazare şi în celelalte 

locații în care se vor desfășura activitățile școlii de vară; 
n) Să nu dețină şi să nu consume țigări, alcool, băuturi energizante, droguri, substanțe toxice și 

substanțe ilegale. 
 

Capitolul IV. Responsabilități 
 

Art. 12. Participanții își asumă responsabilitatea pentru orice acțiune care depășește prezentul 
regulament. Consecințele atrase de acțiunile acestora vor fi suportate de ei, în măsura prejudiciului 
cauzat. 

 

Art. 13. Participanții şi părinții sau tutorele legal sunt de acord că organizatorul nu este responsabil 
pentru nicio pierdere, distrugere sau accidentare de niciun fel care au rezultat în urma participării la 
școlii de vară. 

 

Art. 14. Pe întreaga durată a școlii de vară, participanții sunt singurii care răspund de siguranța bunurilor 
şi valorilor personale: telefoane mobile, bani, tablete, electronice, bijuterii etc. 

 

Capitolul V. Sancțiuni 
 

Art. 15. În cazul nerespectării regulamentului sau a creării unor incidente cauzatoare de prejudicii, 
organizatorul își rezervă dreptul de a sancționa respectivul participant în mod gradual, astfel: 

a) la prima abatere, participantul va primi un avertisment verbal din partea organizatorilor; 
b) la a doua abatere, vor fi sunați (înștiințați) părinții sau tutorele participantului; 
c) la a treia abatere, participantul va fi exclus din proiect şi trimis acasă pe cheltuiala proprie. 

 

Art. 16. Organizatorul va putea cere despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin încălcarea prezentului 
regulament şi din culpa participanților, în limita dispozițiilor legale în vigoare. 

 

Art. 17. Costurile daunelor materiale cauzate de participanți în locurile în care se vor desfășura 
activitățile școlii de vară vor fi suportate de către părinți sau tutorele legal. 

 

Capitolul VI – Dispoziții finale 
 

Art. 18. Termen de aplicare 

(1) Prezentul regulament se aplică pe perioada desfășurării școlii de vară SELECT TUIASI. 

(2) După finalizarea activităților școlii de vară, organizatorii nu mai răspund de participanți. Orice 
decizie a acestora de a rămâne în Iași, după decazare, este una personală. 



 

Art. 19. Orice situație neprevăzută în prezentul regulament va fi completată de către legislația în vigoare.  
 
Art. 20. Prezentul Regulament este supus legii române. 
 
Art. 21. Eventualele litigii ce decurg din sau în legătură cu acest regulament se vor rezolva pe cale 
amiabilă sau, în caz contrar, de către instanțele competente. 
 
Art. 22. Organizatorii își rezerva dreptul de a aduce modificări prezentului regulament până în momentul 
demarării școlii de vară cu rezerva de a informa participanții. 
 
--------------------------------------------------------------oo////oo--------------------------------------------------------------- 


