REGULAMENTUL Concursului “Castiga o bursa de participare la Excelenta in management”
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL
1.1. Organizatorul concursului “Castiga o bursa de participare la Excelenta in management”
(“Concursul”) este EXEC-EDU – Formare Continua Manageriala SRL, cu sediul social în Municipiul
Bucureşti, Calea Grivitei 8-10, sector 1 Bucuresti, CUI RO18089478 si denumit in continuare
“Organizator”.
1.2. Decizia de derulare a campaniei, conform regulilor din prezentul regulament, este finală şi obligatorie
pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, orice
modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului.
SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI
2.1. Concursul se va desfăşura în perioada 14 – 28 februarie 2018 (inclusiv) pe www.exec-edu.ro si
https://www.librabank.ro. Castigatorul va fi anuntat pe data de 3 martie 2018.
SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. La această campanie pot participa toate persoanele fizice, indiferent de rasa, sex sau religie cu
domiciliul/ resedinta in Romania, studii superioare finalizate si detine o companie sau un PFA de minim
1 an – maxim 3 ani de la înființare. Excepție fac angajații Organizatorului, sotii si rudele acestora.
SECŢIUNEA 4. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
4.1. Pe siteul Organizatorului se realizează o pagină specială destinată Concursului.
4.2. Concursul se desfăşoară in perioada 14 – 28 februarie 2018, perioada in care participantii se pot
inscrie in Concurs. Pentru înscrierea în concurs, este necesară completarea unui formular online la adresa
www.exec-edu.ro/bursa
Dreptul de participare la Concurs este anulat automat in situatia in care un participant furnizeaza date sau
informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale. Organizatorul isi
rezerva dreptul sa solicite castigatorului acte doveditoare (copie buletin, copie certificat inregistrare, etc).
SECŢIUNEA 5. CONDIŢII DE PARTICIPARE
5.1. Fiecare participant are dreptul sa se inscrie la Concurs o singura dată, înregistrând datele cu caracter
personal.
Concursul are loc cu respectarea tuturor si a oricaror prevederi privind protectia datelor cu caracter
personal cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 privind
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor
date, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protectia persoanelor fizice
Organizatorul prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal (denumite In continuare “Date
personale”):
- datele de identificare ale Cursantului Beneficiarului, precum: nume, prenume, data si locul
nasterii,domiciliul/resedinta, e-mail, telefon, imaginea, seria si numarul actului de identitate/
pasaportului, Codul numeric personal.

Datele personale sunt prelucrate de Organizator pentru derularea concursului si in scopul comunicarilor
viitoare catre aplicanti, inclusiv comunicari de natura comerciala.
Organizatorul se obliga sa pastreze in conditii de siguranta datele furnizate de aplicanti si sa utilizeze
standarde adecvate de securitate tehnica si organizationala si de date. Datele colectate si prelucrate vor fi
stocate exclusiv pe teritoriul Romaniei si nu vor fi divulgate/ transmise tertilor.
5.2. Persoanele care, inainte de data inceperii Concursului, respectiv 14 februarie 2018, s-au inscris la
cursul de Excelenta în management organizat de EXEC-EDU sau sunt absolventi ai acestui program, nu
mai au dreptul de participare la Concurs.
5.3. La Concurs are drept de participare orice persoana care indeplineste in mod cumulativ toate conditiile
de mai jos:
• Este cetatean roman sau rezident in Romania;
• A absolvit o forma de invatamant superioara – detinerea unei diplome de licenta este obligatorie;
• Deține o companie în Romania sau un PFA înființat de cel puțin 1 an și până la maxim 3 ani de
existenta;
• Confirmă ca poate participa la cel putin 75% din sesiunile cursului de Excelență în management
• Este de acord cu publicarea numelui si prenumelui pe paginile web dedicate Concursului, în Social
Media, in cazul in care este desemnat castigator al Concursului; De asemenea, este de acord sa acorde
Organizatorilor interviuri scrise sau video (testimonial) și cu mediatizarea sa pe paginile web ale
Organizatorilor și in Social Media, in cazul in care este desemnat castigator al Concursului;
• Este de acord ca datele sale personale să fie utilizate de Organizatori pentru anunțarea altor concursuri
și oferte comerciale;
• Confirma ca a citit si a inteles prezentul Regulament si ca este de acord in totalitate cu termenii si
conditiile precizate in acesta, bifand casuta corespunzatoare.
Toate criteriile de participare de mai sus sunt obligatorii. Neintrunirea cerintelor exclude calificarea
utilizatorului la selectia finala.
5.4. Selectia se va face tinand cont de urmatoarele criterii: numar de angajati companie, profitabilitate
companie, motivatia aplicantului de a participa la curs (detaliata in formularul de aplicare la bursa)
SECŢIUNEA 6. BURSA OFERITA ÎN CADRUL ACESTUI CONCURS
6.1. Organizatorul ofera gratuit, sub forma unei burse integrale, un loc la cursul de Excelenta in
management organizat de catre EXEC-EDU – FORMARE CONTINUA MANAGERIALĂ SRL.
Bursa este sponsorizata partial de LIBRA INTERNET BANK.
Cursul Excelenta in management se va desfasura in Bucuresti, pe durata a 5 luni, incepand cu 9 martie
2018. Pe parcusul acestei perioade va fi necesara deplasarea in afara Bucurestiului în intervalul 0708.07.2018 (Valea Prahovei). Castigatorul va suporta singur cheltuielile de transport aferente acestei
deplasari.
SECŢIUNEA 7. ANUNŢAREA ŞI ACORDAREA BURSEI
7.1. Alegerea câştigătorului se va face de către o comisie formată dintr-un numar de 2 reprezentanți ai
Organizatorilor si cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.
7.2. Mecanismul de jurizare se va face astfel:
In perioada 1-2 martie 2018 are loc procesul de selectie a castigatorului pe baza informațiilor furnizate în
formular și a evaluării obiectivelor participării la curs.
Va fi desemnat castigator al Concursului participantul care dovedeste ca a intrunit toate cerintele
prevazute in prezentul regulament la Sectiunea 5. Anuntarea castigatorului se va face in data de 3 martie
2018, numele si prenumele acestuia fiind afisat pe pagina de concurs de pe site-urile exec-edu.ro si
librabank.ro.

7.3. Castigatorului i se va aduce la cunostinta rezultatul Concursului pe adresa de e-mail sau la numarul
de telefon furnizat de candidat la inregistrarea pe pagina de concurs, in maxim 48 de ore de la anuntarea
castigatorului.
In cazul in care castigatorul bursei nu poate fi contactat in interval de 48 de ore de la anuntarea datelor de
identificare a acestuia, aceasta va fi acordata urmatorului clasat care intruneste toate conditiile mentionate
in prezentul regulament. Castigatorul va avea dreptul de a se inscrie la cursul de Excelenta in
management dupa ce va semna un proces verbal de predare – primire a voucherului de participare la curs,
semnat de EXEC-EDU si castigator, act care atesta intrarea in posesie a bursei.
In cazul in care castigatorul nu va putea participa la cursul de Excelenta in management din motive
independente de Organizator, bursa se va acorda urmatorului clasat.
Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorului din motive care nu tin de
acesta.

7.4. Nu se acordă contravaloarea în bani a bursei.
7.5. Participarea la aceast Concurs implică acordul câştigătorului ca numele să poată fi publicat de către
Organizator. Organizatorul garanteaza participantilor respectarea drepturilor acestora in conformitate cu
Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulatie a acestor date. Inscrierea in acest Concurs implica automat si inscrierea participantilor ca
abonati ai newsletterelor EXEC-EDU si LIBRA INTERNET BANK.
Oricare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a Organizatorului, scriind pe
adresa de email a acestuia.
SECŢIUNEA 8. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE
8.1. Organizatorul Concursului nu este răspunzător de plata altor cheltuieli ocazionate de curs, acestea
fiind în sarcina câştigătorului.
SECŢIUNEA 9. LITIGII
9.1.Eventualele litigii aparute între Organizator şi participanţii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă
sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române
competente de la sediul Organizatorului.
SECŢIUNEA 10. ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI
10.1. Concursul va putea fi intrerupt în caz de forţă majoră, caz fortuit sau printr-o decizie a
Organizatorilor, dar nu înainte de a anunţa publicul prin afişare pe exec-edu.ro si librabank.ro.
SECŢIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI
11.1. Participarea la acest Concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului
Regulament.
11.2. Validarea câştigătorului şi modul în care acest Concurs se deruleaza reprezintă dreptul exclusiv al
Organizatorului. Orice eroare in declararea datelor cu caracter personal nu atrage raspunderea
Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor date cu caracter
personal eronate care au dus la imposibilitatea anuntarii si acordarii bursei.

