
                                                                

 

Regulament  

Concursul Liceul European al Anului 

 

1.  DENUMIREA ȘI ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

1.1. Denumirea Concursului: Liceul European al Anului (denumit în continuare „Concurs”).   

1.2. Organizatorul Concursului: GOLIN HARRIS PUBLIC RELATIONS SA, cu sediul în București, Str. 

Ceasornicului, nr. 17, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4863/1998, cod 

unic de înregistrare RO10596424, cont IBAN RO52 BACX 0000 0045 7830 5000, deschis la 

Unicredit Tiriac Bank, sucursala Mărășești (denumit în continuare „Organizator”) , înregistrată la 

Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în baza 

notificării nr. 18027. 

1.3. GOLIN HARRIS PUBLIC RELATIONS SA, în numele Biroului de Informare în România al 

Parlamentului European pentru organizarea Concursului „Liceul European al Anului”, se asigură 

că deţine acordurile instituţiilor publice pentru desfăşurarea prezentului concurs. 

2. PERIOADA CONCURSULUI şi LOCUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI 

2.1. Perioada exactă a concursului: 21 octombrie 2013 – 29 noiembrie 2013. 

2.2 Concursul cu toate etapele sale se va desfăşura în incinta liceelor participante. 

3. PARTICIPARE 

3.1. Pentru acest Concurs, Organizatorul a selectat cele mai bune 8 (opt) licee din București. 

Selecția a avut la bază mediile de admitere și mediile de la bacalaureat din anul 2013. 

Participarea la concurs este gratuită, nu există nicio taxă de înscriere, și este confirmată printr-o 

adeziune scrisă până la data de 21 octombrie. 

3.2. La Concurs se poate participa numai în echipă. 

3.2.1. O echipă este formată din 4 (patru) elevi, (denumite în continuare „membri ai echipei"). 

3.2.2. Un membru al echipei poate fi orice persoană fizică, aptă din punct de vedere legal, cu 

vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, elev de liceu ce urmează cursurile de liceu la zi, și care este 

rezident sau are domiciliul stabil în România. 



                                                                

 

3.2.3. Fiecare echipă trebuie să fie coordonată de către un profesor (denumit în continuare 

„Coordonator de echipă”).  

3.2.4. Elevii care sunt selectați de Coordonatorul de echipă vor lua parte oficial la Concurs.  

3.2.5. Coordonatorul de echipă se angajează să se coordoneze cu toți membrii echipei în 

perioada de pregătire și organizare a Concursului, să completeze formularul de înscriere și să 

îndeplinească sarcinile administrative necesare, în numele echipei. 

4. REGULI 

4.1. Concursul va avea 3 etape: 7 (șapte) meciuri dintre care 4 (patru) meciuri de calificare, 2 

(două) semifinale și 1 (o) finală. 

4.2.1. În etapele de calificare, vor participa câte 2 (două) dintre cele 8 (opt) echipe, în urma 

cărora va fi selectată câte o echipă câștigătoare. Cele 4 echipe vor participa în cele 2 (două) 

semifinale, în urma cărora vor mai rămâne 2 (două) echipe dintre care se va alege liceul 

câștigător. Ordinea echipelor participante în meciurile de calificare și din semifinale vor fi alese 

prin tragere la sorți la sediul organizatorului și va fi înregistrată video. 

4.2.2. În etapele preliminare, participanții vor răspunde unui set de întrebări cu răspuns închis, 

în urma cărora se vor decide echipele ce vor participa în semifinală. Întrebările vor avea un grad 

de dificultate progresiv, începând de la cel mai ușor nivel, până la dificil și vor fi punctate în 

funcție de acesta: 1 punct pentru întrebările ușoare, 3 puncte pentru întrebările de dificultate 

medie și 5 puncte pentru întrebările de dificultate avansată. În primele patru etape, vor fi 5 

întrebări ușoare, 5 întrebări de dificultate medie și 10 grele.  

4.2.3. În semifinale și finală, echipele vor răspunde la câte 5 întrebări din fiecare categorie, 

cărora li se va adăuga o proba suplimentară, cea de argumentare, care va fi punctată de către 

juriul competiției cu maximum 20 de puncte. Fiecare echipă își va alege, prin tragere la sorți, 

subiectul pe care îl va argumenta. 

4.2.3.1. În această etapă a concursului (semifinale și finală), echipele se vor putea promova pe 

pagina de Facebook a Biroului de Informare al Parlamentului European în România 

(https://www.facebook.com/EPIO.Romania) timp de 7 zile. Perioada de promovare va avea loc 

înaintea fiecărei probe (semifinală I, semifinală II și finală) și se vor confrunta câte două echipe, 

cele corespondente fiecărui meci. În funcție de voturile primite până la începerea probelor de 

concurs (semifinale și finală) echipele vor primi extra puncte.  



                                                                

 

4.2.4.1 În cadrul componentei de pe Facebook, echipele vor primi o temă de interes pentru 

Parlamentul European, pe care o vor susține, la alegere, printr-un text, imagine sau material 

video, care vor fi încărcate într-o aplicație dedicată. Materialele vor putea fi votate de către 

membrii comunităţii Facebook a Biroului de Informare al Parlamentului European în România.  

Echipa care primește cele mai multe voturi, va primi 5 puncte în cadrul concursului Liceul 

European al Anului. Temele vor fi transmise coordonatorului echipei prin e-mail sau telefon cu 

cel puțin 4 (patru) zile înainte de începerea promovării pe pagina de Facebook a Biroului de 

Informare în România al Parlamentului European. 

4.3 Etapele preliminare se vor desfășura în perioada 21 octombrie – 1 noiembrie. Semifinalele 

vor avea loc în perioada 4 – 15 noiembrie, iar finala se va desfășura între 25 și 29 noiembrie. 

4.4. Punctajul maxim care poate fi obținut în cadrul probelor de concurs este de 70 de puncte. 

4.5. În cazul în care la finalul uneia dintre etape, echipele vor aduna același număr de puncte, 

vor exista 5 întrebări de departajare cu răspuns închis, de dificultate avansată. 

4.6. Ordinea echipelor va fi aleasă prin tragere la sorți. 

4.7.1. În urma competiției, vor fi stabilite echipele care  vor ocupa Locul I, Locul II și Locul III.  

4.7.2. Locul I va fi ocupat de către echipa câștigătoare a finalei. 

4.7.3. Locul II va fi ocupat de către echipa necâștigătoare a finalei. 

4.7.4. Pentru Locul III va fi desemnată câștigătoare una dintre echipele participante în 

semifinale, dar care nu s-a calificat în finală. Dintre cele două, va fi aleasă câștigătore echipa 

care a adunat cele mai multe puncte în cadrul semifinalelor. Dacă cele două echipe vor avea 

același număr de puncte, departajarea se va face în funcție de voturile primite în urma 

promovării pe Facebook. 

4.8. Întrebările pentru concurs vor porni de la informațiile incluse în materialele care  vor fi 

puse la dispoziția echipelor de către Biroul de Informare al Parlamentului European în România. 

5. ÎNSCRIERE 

5.1. În etapele de preliminare vor participa în Concurs toate echipele care până la data de 21 

octombrie și-au manifestat printr-o adeziune scrisă participarea în concurs.   



                                                                

 

5.2. Coordonatorul echipei trebuie să completeze un Formular de înscriere, iar prin 

completarea lui, Coordonatorul de echipă și membrii echipei sunt de acord să respecte termenii 

și condițiile din Regulamentul acestui Concurs (denumit în continuare „Regulament”). Odată cu 

adoptarea acestui Regulament, Coordonatorul de echipă și membrii echipei sunt de acord ca 

Organizatorul să proceseze și să stocheze datele Coordonatorului de echipă furnizate la 

înregistrare și să le utilizeze în scopuri de marketing. 

5.3. Un membru de echipă poate participa la Concurs numai ca membru al unei singure echipe. 

În caz de înscrieri multiple, Organizatorul are dreptul de a-l exclude din Concurs. 

5.4. Un Coordonator de echipă poate participa la Concurs numai ca lider al unei singure echipe. 

În caz de înscrieri multiple, Organizatorul are dreptul de a-l exclude pe el și pe Echipa sa din 

Concurs. 

5.5. Organizatorul are dreptul de a exclude din Concurs pe Coordonatorul de echipă și pe Echipa 

sa dacă înregistrarea s-a făcut cu informații false sau inexacte. 

5.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice înscriere, în orice moment, în cazul în 

care se stabilește că înscrierea este ofensatoare, nepotrivită sau se constată că Echipa nu a 

respectat Regulamentul. 

6. JURIUL ȘI ALEGEREA CÂȘTIGĂTORILOR 

6.1. Membrii juriului vor fi aleși de către Biroul de Informare în România al Parlamentului 

European și va fi anunțat până la data de 21 Octombrie. 

6.2. Juriul va valida toate probele de concurs.  

6.3. Câte un membru al juriul va participa la etapele preliminare ale concursului, pentru a valida 

răspunsurile participanților. Juriul în componența completă va participa la semifinale și finală, 

unde, pe lângă confirmarea răspunsurilor la întrebări, va nota și proba de argumentare. 

7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR 

7.1. Câștigătorul Locului I al concursului Liceul European al Anului va fi acea  echipă care va 

primi cele mai multe puncte în Finala competiției, iar Locul II va fi ocupat de către cealaltă 

echipă calificată în finală. Pentru Locul III va fi desemnată câștigătoare una dintre echipele 

participante în semifinale, dar care nu s-a calificat în finală. Dintre cele două, va fi aleasă 

câștigătore echipa care a adunat cele mai multe puncte în cadrul semifinalelor. Dacă cele două 



                                                                

 

echipa vor avea același număr de puncte, departajarea se va face în funcție de voturile primite 

în urma promovării pe Facebook. 

7.2. Juriul este cel care decide câștigătorii Locurilor I, II și III. Decizia nu poate fi contestată, 

Echipele și Organizatorul o vor accepta ca pe un fapt împlinit. 

8. PREMII 

8.1. În cadrul Concursului se vor acorda 3 (trei) premii, pentru Locul I, Locul II și Locul III pentru 

toți cei 4 membri ai echipelor şi pentru coordonatorii acestora.  

8.1.1. Premiul Concursului aferent Locului I este o vizită de două zile la sediul Parlamentului 

European, din  Bruxelles. 

8.1.2. Premiul Concursului aferent Locului II este un eBook Reader Kindle 6” . 

8.1.3.Premiul Concursului aferent Locului III este un iPod Shuffle. 

8.2.1. Premiul aferent Locului I va fi achiziționat de către Biroul de Informare al Parlamentului 

European în România, care va acoperi toate costurile aferente acestei excursii: cazare, 

transport, masă. BIPE este resposabil pentru plata impozitului aferent premiului către bugetul 

de stat. 

8.2.2. Valoarea estimativa a premiului aferent Locului I este:  21.000 RON ( fără tva). 

8.3.1. Premiile aferente Locurilor II și III vor fi achiziționate de către GOLIN HARRIS PUBLIC 

RELATIONS S.A., care va fi responsabil de plata impozitului aferent premiilor către bugetul de 

stat. 

8.3.2. Valoare estimativă a premiilor aferente Locurilor II și III este: 3.200 RON (inclusiv TVA). 

8.4. Biroul de informare al Parlamentului European în România și GOLIN HARRIS PUBLIC 

RELATIONS S.A. își rezervă dreptul de a modifica Premiile Concursului.  

8.5. Premiile nu se pot transfera și nu se ofera contravaloarea premiilor in bani. 

9. ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR, ACORDAREA PREMIILOR, DREPTURI 

9.1. Anunțarea câștigătorului va avea loc în cadrul Finalei, în funcție de punctele obținute. Etapa 

va avea loc în perioada 25 – 29 noiembrie 2013. 



                                                                

 

9.2. În cazul în care membrii echipei sunt minori (sub 18 ani), Coordonatorul de echipă va ruga 

reprezentanții legali sau tutorii - în cazul părinților divorțați, părintele care  deține custodia - 

fiecărui membru al echipei să semneze un formular de consimțământ referitor la primirea 

premiului. 

9.3. În cazul în care Membrii Echipei și Coordonatorul Echipei nu respectă întocmai acest 

Regulament, nu au dreptul să primească premiul.  

9.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica data și locul de desfășurare a Finalei. 

10. RESPONSABILITĂȚI 

10.1. Organizatorul nu este responsabil pentru activitățile echipei în timpul concursului.  

10.2. Organizatorul nu este responsabil pentru calitatea premiilor. În cazul în care un câștigător 

solicită acest lucru, câștigătorul poate semnala probleme de calitate furnizorului Premiului 

respectiv conform unei baze legale stabilite valabile în România.  

11. INFORMAȚII FISCALE 

11.1 Răspunderea privind achitarea, dacă este cazul, a oricărei taxe aplicabile impuse de orice 

guvern cu privire la orice Premiu este responsabilitatea exclusivă a GOLIN HARRIS PUBLIC 

RELATIONS S.A. și a Biroului de Informare al Parlamentului European în România. 

Responsabilitatea Biroului de Informare al Parlamentului European în România este plata 

impozitului aferent locului I. Responsabilitatea GOLIN HARRIS PUBLIC RELATIONS S.A. este plata 

oricăror taxe aferente locurilor II și III.  

12. PROTECȚIA DATELOR 

12.1 Dispozițiile privind protecția datelor referitoare la Concurs sunt incluse în Anexa 1 ce 

conține Regulamentul. 

13. INFORMAȚII, AJUTOR 

13.1 În cazul în care, pe perioada Concursului, apar alte probleme sau întrebări referitoare la 

Concurs, vă rugăm să contactați următoarea persoană de contact pentru ajutor: Theodora 

Stoica, la adresa de email tstoica@golinharris.com. 

14. INFORMAȚII SUPLIMENTARE 



                                                                

 

14.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a revizui sau de a modifica Regulamentul sau 

Concursul.  

14.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda, anula sau schimba Concursul integral sau 

parțial din orice motiv tehnic, comercial sau funcțional. În cazul în care Concursul este anulat, 

Organizatorul va publica acest fapt înainte de producerea sa.     

14.3. Acest Concurs este supus legilor din România.  

 

Anexa 1: Politica de confidenţialitate  

 

1. OPERATOR DE DATE 

1. 1 Numele operatorului de date: GOLIN HARRIS PUBLIC RELATIONS SA  

1.2 Sediul social: București, Str. Ceasornicului, nr. 17, Sector 1.   

2. DOMENIUL DATELOR ADMINISTRATE 

2.1. Înscrierea în concurs se face pe baza completării formularului de înscriere, în care 

coordonatorul de echipă trebuie să precizeze următoarele informaţii: numele şcolii, adresa 

şcolii, numele coordonatorului de echipă, adresa de e-mail, membrii echipei (numele elevilor). 

2.1.1. Deoarece la concurs pot participă elevi (echipa) cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani, 

coordonatorul de echipă adult este persoana autorizată să realizeze înregistrarea şi să 

transmită datele membrilor echipei (numele și prenumele) în numele echipei. Operatorului de 

date nu îi este permis să folosească datele (numele) elevilor pentru marketing sau în alte 

scopuri.   

2.2. În privinţa datelor folosite de operatorul de date, coordonatorul de echipă şi membrii 

echipei sunt eligibili pentru toate drepturile definite în Legea 677/2001 cu privire la datele de 

interes public şi protecţia datelor cu caracter personal. Coordonatorul de echipă şi membrii 

echipei pot solicita orice aplicare a legii într-o instanţă de judecată şi pot solicita asistenţă de la 

supervizorul Autorității pentru Protecţia Datelor.   

3. METODA ADMINISTRĂRII DE DATE 



                                                                

 

3.1. Furnizarea datelor se face voluntar. Coordonatorul de echipă şi membrii echipei vor lua la 

cunoştinţă şi vor conveni în mod expres: 

 că în cazul în care câştigă, operatorul de date poate publica numele echipei şi numele 

şcolii pe internet şi/sau Facebook fără alte condiţii sau compensaţie, care privesc 

exclusiv competiţia.  

 datele personale prezentate pot fi folosite de operatorul de date pentru îndeplinirea 

obligaţiilor operatorului de date, stabilite în reguli şi reglementări, precum şi pentru 

propriile activităţi de marketing ale operatorului de date şi cercetarea directă de piaţă 

(de ex. furnizarea de experienţă personalizată pentru utilizator, păstrarea evidenţei 

interne, trimiterea periodică a e-mailurilor pe adresele furnizate în legătură cu ultimele 

ştiri de pe website şi serviciul de newsletter gratuit conţinând alte informații etc.). 

Excepţie fac datele personale ale minorilor, vedeţi Secţia 2.1.1 a acestei Anexe.  

 pentru cooperarea în ceea ce privește promovarea concursului şi în timpul pregătirii 

publicităţii şi altor materiale comerciale privitoare la premiu. Acestea includ fotografii şi 

înregistrări video legate de concurs şi premii, publicarea acestora în materialele 

promoţionale ale concursului şi pe pagina de Facebook a organizatorului.  

3.3. Operatorul de date se asigură că gestionarea datelor se va realiza în concordanţă cu 

prevederile legale aplicabile.  

3.3.1. Operatorul de date poate transmite informaţii personale terţilor doar cu aprobarea şi 

informarea în prealabil a părţii care pune la dispoziţie datele. Aceasta nu se referă la posibilele 

transmiteri de date cerute de lege.  

4. DURATA ADMINISTRĂRII DE DATE 

4.1. Coordonatorul echipei şi membrii echipei recunosc faptul că organizatorul poate păstra 

formularele de înregistrare care includ numele şi informaţiile de contact ale coordonaotorului 

de echipă, datele şcolii şi numele membrilor echipei timp de 5 ani potrivit Legii 677/ 2001 la 

sediul organizatorului, după care datele vor fi şterse.  

 

5. ŞTERGEREA DATELOR PERSONALE 

5.1. Operatorul de date oferă posibilitatea coordonatorului echipei şi membrilor echipei să 

solicite informaţii în orice moment despre managementul datelor personale ale 



                                                                

 

coordonatorului echipei şi membrilor echipei şi să ceară anularea lor sau modificarea lor la 

adresa de e-mail tstoica@golinharris.com 

5.1.1. Operatorul de date va şterge/modifica datele în termen de cinci zile lucrătoare după 

primirea cererii de anulare/modificare a datelor.  

5.1.2. Coordonatorul echipei şi membrii echipei sunt conştienţi că, în cazul în care solicită 

anularea datelor, care sunt necesare pentru concurs, înainte de data desemnării câştigătorilor, 

acest lucru poate avea ca rezultat descalificarea imediată din concurs.   


