
      

                            

Regulament participare WINGS 2016 
 

 

Preambul 
Prezentul regulament servește tuturor aplicanților și participanților care îndeplinesc condițiile de 
participare. Respectarea lui este obligatorie 
 

Capitolul I – Scop 
 
Art. 1. Public țintă 
Winter School on Grant Writing este destinat elevilor din toți anii de studii liceale și care urmează 
sunt interesați de domeniul grant-urilor de finanțare pentru tineret 

Art. 2. Scop principal 
Scopul principal al acestei școli de iarnă este de a forma abilități necesare scrierii proiectelor și 
granturilor de finanțare pentru tineret 

Art. 3. Scopuri secundare 
(1) Informarea elevilor în legătură cu domeniile de finanțare oferite autoritățile finanțatoare din 
domeniu 
(2) Dezvoltarea unei rețele de viitori traineri în managementul și scrierea de proiecte  
 

 
Capitolul II – Organizatori și susținători 
 
Art. 4. Organizatori 
Winter School on Grant Writing este un proiect implementat de Departamentul de Sănătate Publică, 
din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babeș – 
Bolyai, în parteneriat cu Organizația Studențiilor din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB). 

Art. 5. Susținători 
(1) Departamentul de Sănătate Publică beneficiază de și se bazează pe sprijinul  Facultății de Științe 
Politice, Administrative și ale Comunicării și al  Universității Babeș-Bolyai 
(2) Orice alți susținători ai proiectului sunt stabiliți prin înțelegere bilaterală a părților 
 

 
Capitolul III – Termene 
 

Art. 6. Termene și date de desfășurare 
(1) Înscrierile pentru participarea la proiect are loc între 31 Octombrie și 11 Noiembrie 2016, ora 
23:59  
(2) Rezultatele aplicațiilor se vor publica pe 13 Noiembrie 2016, pe www.publichealth.ro 
(3) Confirmarea locului se face între 14 Noiembrie și 21 Noiembrie 2016. Procedura se regăsește în 
art. 11 
(4) Afișarea listei participanților se face pe 22 Noiembrie. Tot în aceeași zi se redistribuie locurile  
rămase 



      

                            

(5) Confirmarea redistribuirilor se face între 23 Noiembrie și 27 Noiembrie 2016. Procedura se 
regăsește în art. 11 
(6) Lista finală a participanților, după confirmări și redistribuiri, va fi publicată la data de 28 
Noiembrie 2016 
(7) Proiectul se desfășoară între 1 și 4 Decembrie 2016 
 

Capitolul IV – Condiții 
 

Art. 7. Statut 
(1) Aplicantul trebuie să fie, la momentul trimiterii aplicației, elev în unul din liceele din România 

Art. 8. Cetățenie 
(1) Aplicantul trebuie să fie înrolat în unul din liceele din România 

Art. 9. Stare medicală 
(1) Aplicantul trebuie să nu fie suferind de boli contagioase care ar putea să pună în pericol siguranța 
și sănătatea proprie cât și a celor din jur 
(2) Asumarea răspunderii față de prevederile de la art. 9(1) se face, pentru minori, prin acord 
parental iar pentru majori prin acord propriu 
 
 

Capitolul V – Aplicație 
 
Art. 10. Forma 
Aplicațiile trebuie să respecte următoare formă și să conțină: 
(1) Completarea formularului de înscriere de pe adresa www.publichealth.ro 
(2) Copie după bulletin 
(3) Un video de 1 minut în limba engleză, în care se va menționa liceul și motivul pentru care 
aplicanții doresc să participle la WINGS 
(4) Acord parental, în cazul în care aplicantul este minor. Semnarea acordului atestă faptul că părinții 
aplicantului au luat la cunoștință și sunt de acord cu regulamentul prezent. De asemenea, acordul 
prevede faptul că aplicantul îndeplinește  condițiile prevăzute în art. 7 și art. 9(1). Forma acordului 
este conform legii și publicat odată cu prezentul regulament 
 (5) Aplicațiile care nu respectă prevederile prezentului articol și al alineatelor (1), (2), (3) 
și (4), unde este cazul, nu vor fi luate în considerare 

Art. 11. Confirmare 
(1) Confirmarea locului se face între 14 și 21 Noiembrie, cum este prevăzut la art. 6(3). 
(2) Procedura de confirmare este prin plata taxei de participare de 150 RON care reprezintă 
cazarea pe parcursul proiectului, transportul din Cluj-Napoca către locul de cazare (Someșul Rece), 
trei mese pe zi, welcome package, precum și restul activităților care se vor regăsi în program. 
(3) Banii se vor depunde în contul RO49BTRL01301205A34507XX, Banca Transilvania, titularul 
contului fiind Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB). 
(4) În momentul depunerii va menționa la motivul tranzacției ”WINGS 2016” urmat de numele 
complet al aplicantului, iar mai apoi va trimite pe e-mailul wings@publichealth.ro dovada plății .  
(Ex. Popescu Ioan WINGS 2016) 
(5) Din momentul confirmării tranzacției, aplicantul devine participant  la proiect 

Art. 12. Redistribuire 
(1) Redistribuirea locurilor se face după confirmarea inițială. Termenele sunt cele prevăzute  
la art. 6 (4) și 6 (5) 



      

                            

(2) Procedura, pentru aplicanții aflați pe locurile redistribuite, urmează pașii de la art. 11 (3)  
și 11 (4) 

Art. 13. Comunicare 
(1) Comunicarea participanților se va face la data prevăzută la art. 6 (6). 
(2) Lista va fi publică pe site-ul www.publichealth.ro 
 

 
 
Capitolul VI – Organizare 
 
Art. 14. Organizatori 
(1) Organizatorii WINGS 2016 au obligația de a asigura cazarea, mesele și participarea la cursurile 
WINGS pentru fiecare participant 
(2) Organizatorii WINGS 2016 au obligația de a asigura bazele materiale necesare și logistica pentru 
fiecare activitate din cadrul proiectului 
(3) Organizatorii WINGS 2016 au obligația de a asigura o comunicare eficienta între ei și participanți  
(4) Organizatorii WINGS 2016 au dreptul la cazare și masă, pe zi, pe toată durata proiectului  
(5) Organizatorii WINGS 2016 au dreptul de a emite avertismente atât participanților cât și  
voluntarilor pentru abateri de la prezentul regulament  
(6) Organizatorul principal WINGS 2016 își rezervă dreptul sa elimine pe oricine din proiect pentru 
abateri grave de la regulament. Eliminarea atrage după sine nereturnarea taxei de participare și 
obligația de a părăsi proiectul 

Art. 15. Voluntari 
(1) Voluntarii WINGS 2016 sunt reprezentanții direcți ai organizatorilor 
(2) Voluntarii WINGS 2016 au obligația de a asculta și respecta indicațiile organizatorilor proiectului  
(3) Voluntarii WINGS 2016 au obligația de a ține legătura cu fiecare participant care le cere ajutorul 
(4) Voluntarii WINGS 2016 se angajează să asigure buna desfășurare a proiectului și să comunice 
constant cu organizatorii  
(5) Voluntarii WINGS 2016 au dreptul la cazare și masă, pe zi, pe toată durata proiectului 
(6) Voluntarii WINGS 2016 au dreptul să emită avertismente participanților care încalcă regulile de 
participare, doar cu acordul organizatorului principal 

Art. 16. Participanți 
(1) Participanții WINGS 2016 se bucură de toate drepturile și își asumă toate obligațiile pe care le are 
oferă regulamentul prezent 
(2) Participanții au dreptul la recunoașterea participării în cadrul proiectului, la finalul acestuia 
(3) Participanții au dreptul de  a-și exprima opinia și sunt încurajați să aducă sugestii pe durata 
proiectului 
(4) Participanții au dreptul la a beneficia de orice baze materiale  puse la dispoziție 
(5) Participanții au dreptul și obligația de a locui la unitatea de cazare pe durata proiectului 
(6) Participanții au dreptul la cel puțin două mese pe zi pe durata proiectului 
(7) Participanții au dreptul de a participa la orice activitate înterprinsă de organizatorii WINGS 2016 
pe durata proiectului. 
(8) Participanții au dreptul și obligația de a comunica orice situație neprevăzută, fie din motive 
obiective sau subiective, care ar putea periclita participarea activă a acestora pe toată durata 
proiectului, cât și pentru perioade etanșe de timp 
(9) Participanții sunt de acord cu folosirea numelui și imaginii acestora pentru materialele de 
promovare și informare, atât pe durata proiectului cât și după finalizarea acestuia 



      

                            

(10) Participanții au obligația de a asculta și respecta indicațiile organizatorilor și a voluntarilor 
WINGS 2016 
(11) Participanții au obligația de a respecta programul WINGS 2016 
(12) Participanții au dreptul să se retraga oricând din proiect. Retragerea atrage după sine eliminarea 
din proiect și nereturnarea taxei de participare 

Art. 17. Cazarea 
(1) Participanții vor fi cazați în cameră cu persoane de același sex 
(2) Este interzisă deținerea de materiale inflamabile, alcool , stupefiante, substanțe toxice și 
substanțe ilegale. 

 
 
Capitolul VII – Sancțiuni 
 

Art. 18. Sancțiunile 
(1) Pot primi sancțiuni organizatorii, voluntarii și participanții. 
(2) În cazul nerespectării regulamentului, organizatorii, coordonatorii și participanții vor  
atrage după sine sancționarea activității în cadrul proiectului. 
(3) Sancțiunile sunt prerogative coercitive care aparțin de puterea organizatorului principal. Orice 
abatere va fi semnalizată acestuia de către voluntari sau restul organizatorilor, urmând ca 
organizatorul principal să ia decizia finală. 

Art. 19. Sistemul sancțiunilor 
(1) Organizatorul principal dispune de prerogative e liminării oricărui organizator, voluntar sau 
participant din proiect, din motive imputabile acestora. 
(2) În cazul nerespectării regulamentului sau a creării unor incidente cauzatoare de prejudicii, 
organizatorul principal își rezervă dreptul de a sancționa respectivul organizator în mod gradual, la 
aprecierea acestuia. 
(3) În cazul nerespectării regulamentului sau a creării unor incidente cauzatoare de prejudicii, 
organizatorul principal își rezervă dreptul de a sancționa respectivul voluntary în mod gradual, la 
aprecierea acestuia. 
(4) În cazul nerespectării regulamentului sau a creării unor incidente cauzatoare de prejudicii, 
organizatorul principal își rezervă dreptul de a sancționa respectivul participant în mod gradual, 
astfel: 
a) la prima abatere, participantul va primi o mustrare verbală din partea organizatorilor. 
b) la a doua abatere, vor fi sunați părinții sau tutorele participantului.  
c) la a treia abatere, participantul va fi exclus din proiect și trimis acasă pe cheltuiala proprie. 
 

 
Capitolul VIII – Dispoziții finale 
 

Art. 20. Termen de aplicare 
(1) Prezentul regulament se aplică numai pentru perioada înscrierilor și a desfășurării proiectului 
WINGS 2016 
(2) Organizatorii nu își asumă răspunderea în timpul călătoriei, cu orice mijloc de transport  ales de 
participant, decât din momentul primului contact cu delegația de primire a participanților. 
(3) Din momentul încheierii proiectului, organizatorii răspund de participanți până în momentul 
plecării definitive a acestora de la locul de cazare . Orice decizie ulterioară de a rămâne în Cluj-
Napoca este personală și trebuie menționată organizatorilor 



      

                            

Art. 21. Acord 
(1) Prezentul regulament este în acord cu Statutul Departamentului de Sănătate Publică din cadrul 
Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, din Universitatea Babeș-Bolyai 

Art. 22. Situații neprevăzute 
(1) Orice situație neprevăzută în prezentul regulament va fi completată de către legislația în vigoare. 


