
                                                          
 

                                                                                                      
 

                                                                                                                    

 
 

REGULAMENT PROGRAM  

LEADERSHIP TOGETHER 

Nr. 48 din 01.02.2023  

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL  

1.1. Organizatorul programului Leadership Together (denumit în continuare Programul) este Fundația 
Te Aud România (denumnit în continuare generic ”Organizatorul”) cu sediul în strada Ion Creangă, 
nr. 15, Gura Humorului, județul Suceava, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr.2 
din 18.12.2014, cod fiscal 33913009, având contul nr. RO83BTRLRONCRT0279900102 deschis la 
Banca Transilvania 

1.2. Organizatorul se va ocupa de administrarea și implementarea Programului, comunicarea anunțului 
programului, primirea aplicațiior și validarea lor. Programul se va derula conform prevederilor 
prezentului Regulament, obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a 
modifica prevederile prezentului Regulament pe parcursul desfășurării programului și va aduce la 
cunoștința publicului modificările operate, prin publicarea acestora pe site-ul 
www.teaudromania.com . 

1.3. Prin participarea în cadrul Programului toții participanții declară că sunt de acord cu termenii și 
condițiile prevăzute în Regulament, în conformitate cu prevederile sale și cu condițile specifice 
Programului, toate aceste elemente fiind obligatorii.  

SECȚIUNEA 2. DESCRIEREA PROGRAMULUI  

2.1.  Fundația Te Aud România desfășoară în perioada 1 martie – 31 mai 2023, proiectul Leadership   
Together, în parteneriat cu organizația Beyond Sport. Proiectul vizează ca persoanele implicate în 
activități sportive să primească uneltele și informațiile necesare pentru a promova rolul sportului 
în societate și a întări puterea acestuia de a rezolva numeroase probleme actuale.  

2.2. Programul se va desfășura în perioada 01.02. – 31.05.2023. 

SECȚIUNEA 3. MECANISMUL PROGRAMULUI  

Programul este structurat după cum urmează:  

3.1. Volunteer Empowerment: Primul pilon al proiectului se adresează voluntarilor sportivi implicați în 
cluburi sportive, asociații, grupuri comunitare, in mod formal sau informal și care dedică timp și 
energie pentru a lucra cu copiii și tinerii vulnerabili. Prin această activitate, vom sprijini 10 voluntari 
sportivi, cu o perioadă de voluntariat de minim 12 luni, în ultimii trei ani, să obțină o certificare 
acreditată de instructor sportiv.  
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3.2.  Sport pentru impact social. Această activitate urmărește să echipeze antrenorii și profesorii 
de sport cu metodologia și curicula necesară pentru a utiliza sportul ca instrument  de impact 
social. Astfel, activitatea se adresează unei anumite categorii de persoane, așa cum este ea 
identificată de Organizator, și anume 30 de profesori/antrenori/tehnicieni sportivi care își 
doresc să utilizeze sportul ca instrument de impact social și care completează formularul de 
înscriere ce se regăsește pe website-ul www.teaudromania.com .  

3.4. Activitatea este compusă din 3 module, după cum urmează:  

Modulul 1 –  Sportul pentru impact social: teorie și metodologie  

Modulul 2 –  Cum lucram cu copiii și tinerii cu sindrom posttraumatic 

Modulul 3 -  Grupuri vulnerabile și PR & Comunicarea în sport 

SECȚIUNEA 4. ÎNSCRIEREA PARTCIPANȚILOR LA PROGRAM  

4.1. Documente necesare pentru a aplica  

Participanții la program vor completa formularul de înscriere disponibil pe site-ul: 
www.teaudromania.com  Participanții pot cere informații referitoare la program la adresa electronică: 
contact@teaudromania.com, care va funcționa pe toată durata programului sau  la numărul de telefon: 
0740/846895 – Maria Smoleac.  

Fiecare participant la program trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru a i se valida 
aplicația: 

1. Să completeze formularul de înscriere complet  pe www.teaudromania.com; 
2. Să accepte termenii și condițiile prezentului Program. 

Vor fi considerate eligibile doar aplicațiile care se conformează condițiilor enumerate în secțiunea nr. 4. 

Se consideră neeligibil aplicantul care nu îndeplinește toate condițiile de mai sus.  

 

4.2. Criterii de selecție  

Selecția participanților se va face în baza formularului de înscriere completat pe 
www.teaudromania.com. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru aplicațiile care nu au fost 
trimise în termenul specificat, precum și pentru aplicațiile incomplete, ilizibile sau pierdute. 
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Criteriile de departajare a participanților la Program sunt următoarele:  

Pentru activitatea Volunteer Empowerment, criteriile de departajare, în ordinea importanței sunt 
următoarele: 

1. Perioada atestată de voluntariat în sport, conform documentelor furnizate către organizație.  
2. Experiența în lucrul cu grupurile vulnerabile, în special copii refugiați ucraineni pe teritoriul 

României.  

Pentru activitatea Sport pentru impact social, vor avea prioritate participanții care au lucrat sau au 
potențial mare de a interacționa cu grupuri vulnerabile, în special copii refugiați ucraineni pe teritoriul 
României.  

SECȚIUNEA 5. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

5.1. În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice numele 
participanților la program. Lista partcipanților desmnați va fi afișată pe site-ul 
www.teaudromania.com în conformitate cu prevederile secțiuniii 4 din prezentul Regulament 
oficial. 

5.2. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind 
protecția datelor personale stocate pe durata programului. Ca atare, Organizatorul se angajează 
să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la prezentul program și să le 
utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. 

5.3. Participanții la program în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, 
următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de 
intervenție asupra datelor (art.14) și dreptul de opoziție (art. 15). 

 

SECȚIUNEA 6. ÎNCETAREA PROGRAMULUI 

6.1. Prezentul program încetează de drept, prin finalizarea activităților cuprinse în cadrul programului, 
și anume la data de 31.05.2023.  

6.2. Prezentul program poate înceta în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, 
inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua 
prezentul program.  

SECȚIUNEA 7. LITIGII 

7.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul program se vor rezolva pe 
cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele 
judecătorești române competente.  
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SECȚIUNEA 8. FORȚA MAJORĂ  

8.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi 
controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urmă 
în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor 
evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, 
cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior 
intrării în vigoare a Contractului și care poate interzice sau modifica termenii Actului Informativ, 
etc.  

8.2. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv, imposibilitatea Organizatorului din motive independente 
de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea 
Programului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale 
pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 și 
1083 Cod Civil. Dacă Organizatorul invocă forța majoră, este obligat să comunice participanților la 
program, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia. 

 
SECȚIUNEA 9. REGULAMENTUL OFICIAL  

9.1.Regulamentul oficial al programului este disponibil la cerere, la adresa de email 
contact@teaudromania.com  sau telefon 0740/846895- Maria Smoleac; sau poate fi descărcat de 
pe website-ul www.teaudromania.com  

  
Participarea la acest Program implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament. 

 
 

Maria Smoleac 
Coordonator Programe  
Fundația Te Aud România  
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