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REGULAMENT DE DERULARE A CONCURSULUI
1. ORGANIZATORII CONCURSULUI
ORGANIZATORUL CONCURSULUI este Facultatea de Management Financiar
Contabil Constanța, Universitatea Spiru Haret București, cu sediul în Constanța, str.
Unirii nr. 32 – 34, CF: 14871616, tel/fax: 0241/541.491, denumită în continuare
„organizatorul”.
2. PARTICIPANȚII LA CONCURS
Concursul se adresează studenţilor și masteranzilor, indiferent de forma de invatamant,
care au participat și au finalizat stagiile de practică din cadrul proiectului Întreprinderea
simulată: O punte între școală și piața muncii.
Participanții la Concurs sunt obligați să accepte condițiile acestui regulament și să se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentate în acest regulament,
așa cum sunt specificate mai jos.
Nu pot participa la concurs angajaţii Universității Spiru Haret București, rudele acestora
până la gradul IV inclusiv şi nici persoanele fizice şi/sau angajaţii şi colaboratorii
persoanelor juridice implicate în acest proiect/concurs.
Fiecare participant poate participa cu o singură dată la acest concurs.
3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
Concursul se desfăşoară în perioada 01 aprilie 2015 - 30 septembrie 2015.
În cazul în care organizatorul va decide prelungirea concursului, perioada de prelungire
se va supune aceloraşi reguli şi condiţii stipulate în prezentul regulament si va face
obiectul unui act adițional.
4. PREZENTARE GENERALĂ A CONCURSULUI
Studenții sunt invitați să participe la concurs prin completarea unui test compus din 50 de
întrebări tip grilă, inspirate de activitățile derulate în cadrul întreprinderii simulate ce
funcționează în cadrul proiectului mai sus amintit. Testarea va avea loc la termenele și
locația stabilite de Comisiei de organizare a concursului.
După parcurgerea tuturor etapelor concursului, studenții care vor fi declarați câștigători
vor primi câte un premiu în valoare de 1.000 lei brut.
Toate informațiile utile referitoare la consurs vor fi afișate pe site-ului dedicat proiectului,
respectiv www.ishoreca.ro.
5. MODUL DE DERULARE A CONCURSULUI SI ELIGIBILITATEA PARTICIPARII
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Pentru a putea participa la Concurs, persoanele interesate trebuie sa indeplineasca
cumulativ urmatoarele condiții:
- Să facă parte din grupul-țintă studenți, al proiectului Întreprinderea simulată: O punte
între școală și piața muncii;
- Să se înscrie la concurs prin completarea Cererii de înscriere și depunerea acesteia
Comisiei de organizare a concursului;
- Să participe la testare, completând grila cu 50 de întrebări la termenele și locația
stabilite de Comisia de organizare a concursului, urmând ca acesta să fie supusă
verificării prealabile a organizatorilor.
- Participanții își asumă întreaga răspundere cu privire la informațiile pe care le
transmit și materialele pe care le depun la Comisia de organizare a concursului, cu
privire la conținutul acestor materiale, precum și pentru respectarea tuturor prevederilor
legale privind drepturile de autor aferente acestor materiale, chiar dacă aceste lucrări au
facut obiectul verificării organizatorilor.
- Odata depus, un test nu mai poate fi retras. Organizatorii își rezervă dreptul de a
exclude din Concurs materialele transmise de participanți și care, în opinia lor, nu
îndeplinesc condițiile menționate în prezentul Regulament.
Nu vor fi acceptate în Concurs materialele care sunt:
- ilegale, periculoase, malițioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare,
defăimătoare, antisemite, rasiste sau xenophobe ;
- conțin imagini ale persoanelor publice;
- reprezintă materiale publicitare sau promoționale de orice natură, produse/servicii cu
nume de marcă incluzând abrevieri, acronime și/sau simboluri de orice natura;
Prin înscrierea în acest Concurs, participanții transmit cu titlu gratuit către Universitatea
Spiru Haret București drepturile de proprietate asupra studiilor depuse, astfel că
Universitatea Spiru Haret București dobândește inclusiv următoarele:
- dreptul de utilizare a acestora, în integralitatea lor sau asupra părților din acestea, de
a stoca, reproduce parțial sau integral conținutul studiilor și de a le difuza/ comunica
public direct sau indirect;
- dreptul de a utiliza orice idei, concepte, noțiuni și procedee cuprinse în studii
postate pe site de către participanți, în funcție de interesele sale proprii; - dreptul de a
dispune de aceste proiecte, în integralitatea lor sau parțial, în conformitate cu interesele
proprii ale Universității Spiru Haret București; - dreptul de a face copii ale studiilor,
conform intereselor proprii ale Universității Spiru Haret București.
6. EVALUAREA TESTELOR ȘI DECLARAREA CÂȘTIGĂTORILOR CONCURSULUI
Toate testele completate de către participanți și depuse vor fi evaluate de către Comisia
de Evaluare, potrivit următoarelor criterii:
a. Eligibilitate – pentru a intra în procesul de evaluare, lucrările înscrise în concurs
trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:
- Să aparțină unui singur autor;
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- Același autor să nu aibă decât un singur test completat (în caz contrar, toate testele
aparținând acestuia vor fi descalificate).

b. Evaluare
Testul va cuprinde 50 de întrebări tip grilă, care acoperă tematica activității derulate în
toate departamentele din cadrul întreprinderii simulate. Testele sunt formulate de către
experții fiecărui departament. Fiecare întrebare din test va fi punctată cu câte 2 puncte,
astfel că testul compus din 50 de întrebări tip grilă, totalizează 100 puncte.
Pentru fiecare test înscris în concurs comisia de evaluare va întocmi o fișă de evaluare
corespunzătoare criteriilor prezentate anterior și va atribui o notă finală.
Organizatorul se obligă să facă publice numele și evaluarea obținută de către fiecare
participant la concurs prin publicarea pe site-ul proiectului: www.ishoreca.ro
După afișarea rezultatelor evaluării, se pot depune contestații în termen de 24 de ore de
la ora publicării pe site-ul proiectului. Contestațiile se depun la sediul Universității Spiru
Haret din str. Unirii nr.32-34, Constanța la sala 111. Contestațiile vor fi soluționate în
termen de 2 zile lucrătoare de la termenul limită de depunere a contestațiilor.
Testele cu un scor mai mare de 70 de puncte vor fi premiate cu o sumă în valoare de
1.000 lei brut/test.
Premierea va avea loc în luna octombrie 2015.
Câștigătorii nu au posibilitatea de a solicita alte facilități ca și contravaloare a premiilor și
nici de a cere modificarea parametrilor premiilor.
7. INTRAREA ÎN POSESIE A PREMIILOR
Pentru a intra in posesia premiilor, câștigătorii concursului vor transmite la adresa de email claudiu_chiru@yahoo.com datele de identificare ale contului bancar, în termen de
10 (zece) zile de la publicarea câștigatorilor pe site, acordarea premiilor făcându-se prin
virament bancar. În cazul în care nu se transmit în termenul precizat datele de
identificare ale contului bancar, acest lucru este considerat renunţare la premiu,
organizatorul fiind absolvit de orice răspundere privind acordarea premiului respectiv
către câştigătorul său, precum şi de plata oricăror daune sau pretenţii de orice natură
legate de premiul în cauză.
Premiile vor fi plătite de către beneficiarul proiectului Universitatea Spiru Haret București,
în momentul existenței disponibiliului și ținând cont de prioritățile Universității referitoare
la plăți.
8. TAXE ȘI IMPOZITE
Pentru participarea la concurs nu se percepe de la participanţi niciun fel de taxă de
participare directă sau disimulată.
Premiile sunt supuse impozitului pe venit, respectiv 16% din valoarea premiului.
Impozitele aferente premiilor vor fi suportate de către organizator, conform înţelegerii
dintre aceştia, câştigătorul premiului neavând obligaţia suportării vreunei cote de impozit.
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Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu premiile
câştigate sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.
9. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Participarea la concurs constituie acordul ca numele câștigătorilor și datele lor personale
să fie păstrate și prelucrate de către Organizator, în calitate de operator de date cu
caracter personal.
Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate în conformitate
cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter persoanal și libera circulație a acestor date. Prin prelucrarea datelor
cu caracter personal se înţelege orice operaţiune sau set de operaţiuni care se
efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate,
cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea,
extragerea, consultarea, utilizarea, prelucrarea, dezvaluirea către terți prin transmitere,
combinare, blocare, ștergere, distrugere.
Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt urmatoarele: nume, prenume,
numar de telefon, adresa (domiciliu/resedinta), adresa de e-mail, oraș, vârsta, instituție
de învățământ, an de studiu, imaginea.
În cazul participanților care au fost declarați finaliști pentru premiile acordate,
Organizatorul va solicita inclusiv următoarele date personale necesare identificării
acestuia: seria și numarul actului de identitate și codul numeric personal. În vederea
realizării scopurilor menționate, Organizatorul va prelucra datele personale ale
participanților pe toată perioada de desfășurare a prezentului Concurs. Ulterior încheierii
operațiunilor de prelucrare a datelor personale, în scopurile pentru care au fost colectate,
aceste date vor fi șterse.
Participanții la Concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001,
urmatoarele drepturi:
a. dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obține
informații cu privire la identitatea operatorului, a scopului în care se face prelucrarea
datelor, precum și orice alte informații suplimentare impuse de lege;
b. dreptul de acces la date (art.13) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a
obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea
faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizatori;
c. dreptul de intervenție asupra datelor (art.14) - potrivit căruia persoana vizata are
dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz,
rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este
conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea în
date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificării
către terțe persoane cărora le-au fost dezvaluite datele, a oricărei operațiuni efectuate
conform lit. a) și lit. b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu
presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;
d. dreptul de opoziție (art. 15) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se
opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează
să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau
să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop, cu excepția cazurilor în care există
dispoziții legale contrare;
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e. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit căruia persoana
vizată are dreptul de a cere și de a obține: a) retragerea sau anularea oricărei decizii
care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de
date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele
aspecte ale personalității sale, precum și competența profesională, credibilitatea,
comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în
privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv
pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevazute la lit a) ;
f. dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizată se poate
adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se
aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere. La
cererea oricarui participant, Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricăruia
dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții la
Concurs va trimite Organizatorului pe adresa:
- Constanța, str. Unirii nr. 32 -34 o cerere întocmită în forma scrisă, datată și semnată.
Oricărei cereri i se va atașa o copie lizibilă a actului de identitate al solicitantului. Pe baza
consimțământului expres și neechivoc al caștigătorilor și în condițiile agreate de comun
acord cu aceștia, Organizatorul va putea să folosească și în scopuri publicitare numele
câștigătorilor și imaginea acestora în diverse materiale tipărite, audio şi/sau video.
10. ÎNCETAREA CONCURSULUI
Prezentul concurs poate înceta înainte de 30 septembrie 2015, numai în cazul producerii
unui eveniment ce constituie forță majoră, înclusiv în cazul imposibilității Organizatorului,
din motive independente de voința sa, de a continua prezentul concurs.
11. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor
rezolva pe cale amiabilă.
12. DISPOZIȚII FINALE
Informatii suplimentare se pot obține solicitându-le la următoarele adrese de e-mail:
 claudiu_chiru@yahoo.com
 trandafir.adina@yahoo.co.uk
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament și de a anunța
modificările făcute pe site-ul proiectului www.ishoreca.ro.
Prezentul regulament a fost întocmit de Expertul relații publice și comunicare cu
aprobarea echipei de management a proiectului Întreprinderea simulată: O punte între
școală și piața muncii (POSDRU/161/G/2.1/134465).
Întocmit,
Expert relații pulice și comunicare
Trandafir Adina

Avizat,
Manager de proiect
Chiru Claudiu

