
                                                                                                             

Proiect cofinanțat de Primăria Sectorului 2.  
www.ps2.ro  |  www.fedevo.ro  |  0726. 297. 858  |  contact@fedevo.ro 

REGULAMENTUL PROIECTULUI 

„Descoperirea abilităților vocaționale,primul pas către succes!” 

Desfășurat în perioada septembrie - decembrie 2022 

 
 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL 

PROIECTULUI 

1.1 Proiectul „DESCOPERIREA ABILITĂȚILOR VOCAȚIONALE,PRIMUL PAS 

CĂTRE SUCCES!” („Concursul”) este organizat și desfășurat de către FUNDAȚIA 

PENTRU EDUCAȚIE ȘI VOCAȚIE (denumită în continuare „Organizatorul”), cu sediul 

social în București, Bd. Mareșal Averescu nr. 15B/C, Etaj 1, Cod Fiscal 28028281, IBAN 

RO25BTRLRONCRT0598043201 deschis la Banca Transilvania, reprezentat legal prin 

Vasilescu Daniela Viorica în calitate de Președinte și co-finanțat de Primăria Sector 2. 

1.2 Participanții la Proiect sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament 

oficial al Proiectului („Regulamentul Oficial” sau „Regulamentul”) 

1.3 Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în 

România, pe site-ul www.fedevo.ro; de asemenea Regulamentul este disponibil, în mod 

gratuit, oricărui participant (i) prin e-mail la contact@fedevo.ro sau (ii) poate fi obținut prin 

trimiterea unei solicitări scrise prin poștă, în atenția Organizatorului, la sediul social al 

acestuia menționat la punctul 1.1 de mai sus, pe toată durata de desfășurare a Proiectului. 

1.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, 

urmând ca astfel de modificări să între în vigoare numai după anunțarea în mod public a 

modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care 

Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior, precum și prin notificarea autorităților 

competente, după caz, dacă modificările efectuate necesită o astfel de notificare. 

 

SECȚIUNEA 2 – Descrierea și durata Proiectului 

2.1 Denumirea oficială a Proiectului este „DESCOPERIREA ABILITĂȚILOR 

VOCAȚIONALE, PRIMUL PAS CĂTRE SUCCES!”. Această denumire se va regăsi pe 

toate materialele de promovare a Proiectului. 

2.2 Proiectul are ca scop consilierea în carieră cu accent pe testarea vocațională și implementarea 

unor stagii de practică (internship) realizate la companiile partenere, în domenii precum : 

medicină, mediul de afaceri, psihologie, management turistic și hotelier, Horeca, juridic, 

jurnalism, marketing și comunicare, finanțe-bănci, resurse umane, arhitectură;  

2.3 Proiectul este organizat și desfășurat în Municipiul București, pe raza sectorului 2, în 

perioada septembrie - decembrie 2022;  

2.4 Proiectul se adresează elevilor din clasele a X-a şi a XI-a din cele 23 de licee din sectorul 2; 

2.5 Grupul țintă al proiectului „DESCOPERIREA ABILITĂȚILOR VOCAȚIONALE, 

PRIMUL PAS CĂTRE SUCCES!” – este reprezentat de 100 de elevi din clasele a X-a și a XI-
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a din cele 23 de licee de pe raza Sectorului 2 care vor participa la toate etapele ale proiectului, 

aceştia fiind selectaţi după perioada de înscriere 5 – 16 septembrie.  

2.6. Selecția celor 100 de elevi care alcătuiesc grupul țintă va fi realizată de către echipa de 

proiect și va avea loc în data de 19.09.2022. 

2.7 Anunțarea și publicarea listei cu cei 100 de elevi din instituțiile de învățământ de pe raza 

Sectorului 2, beneficiarii direcți ai proiectului, va avea loc pe 19.09.2022 la ora 16:00.  

2.8 Cei 100 de elevi vor avea șansa să se înscrie gratuit în acest proiect cu privire la importanța 

testării vocaționale și a consilierii în carieră, ca piloni fundamentali în traseul lor profesional şi 

vor fi implicaţi în toate etapele proiectului. 

 

SECȚIUNEA 3 – Regulamentul oficial al Proiectului 

3.1 Regulamentul oficial al Proiectului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe 

înteaga durată a Proiectului, în format electronic, prin accesarea paginii dedicate Proiectului pe 

site-ul www.fedevo.ro; 

3.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Proiectul poate fi mediatizat în scopul informării 

publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. 

Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament. 

3.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și 

dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Proiectului, cu condiția 

înștiințării prealabile cu privire la orice modificarea a vreuneia din prevederile acestuia. 

Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor cuprinse acte adiționale 

și vor fi comunicate către public prin publicarea pe pagina dedicată Proiectului de pe site-ul 

www.fedevo.ro. 

 

SECȚIUNEA 4 – Dreptul de participare 

4.1 Vor fi considerați eligibili pentru Proiect doar elevii înscriși în cele 23 de licee din sectorul 2, 

București, România. Participarea elevilor la Proiect este gratuită, iar limba de comunicare este 

limba română. 

4.2 Nu pot participa la concurs angajații organizatorului – Fundația pentru Educație și 

Vocație, nici cei ai companiilor implicate în desfășurarea acestui Proiect și nici membrii 

familiilor tuturor acestora (soț/soție, copii, părinți, frați/surori). 

4.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea 

accesului de a participa la acest Proiect al persoanelor care încearcă să fraudeze. 

4.4 Participarea la acest Proiect implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și 

neechivocă a prezentului Regulament Oficial. 

4.5 Predarea diplomelor poate fi un eveniment public. Participarea la acest Proiect presupune 

acceptul elevilor selectați referitor la faptul că, în baza acordului liber exprimat la acel moment, 

identitatea lor va fi folosită pentru a face publică premierea și asocierea cu Organizatorul însă 

doar în legătură cu prezentul Proiect și fără a prejudicia imaginea ori drepturile acestuia. 
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Cesiunea și utilizarea de către Organizator a acestor drepturi se va face fără niciun fel de plată 

suplimentară pentru elevii selectați. 

4.6 Pentru a participa la Proiect, liceenii trebuie să respecte calendarul de înscriere pus la 

dispoziție pe site-ul Fundației, www.fedevo.ro. 

Participanții vor crea o scrisoare de motivație de maximum 250 de cuvinte în care trebuie să ne 

convingă că ei sunt candidații ideali pentru a deveni beneficiarii reali ai Proiectului. Criteriile de 

selecție în redactarea scrisorii sunt: 

• Să își motiveze intenția de a aplica la Proiect 

• Să descrie interesele lor profesionale  

• Să menționeze și să detalieze programele relevante (cursuri opționale, evenimente, 

conferințe) în care au fost implicați în ultimii 2 ani 

• Să prezinte ce activități extracurriculare/hobby-uri au, în ce acțiuni de voluntariat sau 

caritabile au fost implicați la nivelul comunității 

4.7 Fiecare participant se poate înscrie în Proiect cu o singură scrisoare de motivație.  

4.8 Înscrierea altor persoane (cărora nu li se adresează prezentul Concurs, conform Art 4.1 din 

prezentul Regulament) este nulă de drept. Înscrierea participanților cu date false sau greșite 

conduce în mod automat la anularea dreptului de participare. 

4.9 Participanții înscriși la Proiect garantează față de Organizator că informațiile incluse 

(fotografie, clip video etc.) în materialele cu care vor participa la Proiect și utilizarea acestora în 

scopul indicat, nu încalcă niciun drept de autor sau alt drept similar de proprietate industrială, 

comercială sau intelectuală, în caz contrar aceștia urmând să răspundă și să suporte consecințele 

în legătură cu eventualele încălcări de drepturi de proprietate intelectuală aparținând terților. 

4.10 Prin participarea la Proiect, participanții își asumă faptul și sunt de acord că nu vor folosi 

mărcile înregistrate ale Organizatorului și orice tip de informație despre acesta în orice context 

nepotrivit sau în afara prezentului Proiect. 

4.11 Prin înscriere, participanții declară că sunt de acord cu publicarea conținutului video realizat 

de ei și cu utilizarea numelui și a prenumelui dacă sunt declarați selectați. Totodată, o condiție 

obligatorie pentru participare constă în trimiterea, în momentul înregistrării, a acordului 

părinților în ceea ce privește înregistrarea video și utilizarea numelui și a prenumelui ale 

persoanelor minore.   

 

SECȚIUNEA 5 – PREMIILE PROIECTULUI 

5.1 În cadrul Proiectului vor fi acordate 100 de locuri gratuit în proiectul „DESCOPERIREA 

ABILITĂȚILOR VOCAȚIONALE, PRIMUL PAS CĂTRE SUCCES!”, elevilor de clasele 

a-X-a și a-XI-a din liceele din sectorul 2. 

SECȚIUNEA 6 – MECANISMUL DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI 

6.1 Mecanism de proiect: 

Înscrierea participanților în perioada 5 septembrie – 16 septembrie 2022. Înscrierea presupune 

completarea datelor de contact (nume complet, telefon, email, liceul pe care îl urmează, anul de 

studiu) și încărcarea scrisoarei de motivație și a acordului parental pe platforma www.fedevo.ro , 
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în pagina dedicată Proiectului. Înscrierea presupune completarea tuturor câmpurilor aflate în 

secțiunea de Proiect pe site-ul www.fedevo.ro. 

ATENȚIE – a. COMPLETAREA CÂMPURILOR DE PE SITE SE VA FACE DOAR ÎN 

MOMENTUL ÎN CARE PARTICIPANTUL POATE ÎNSCRIE (UPLOAD) ÎN CONCURS ȘI 

SCRISOAREA LUI DE MOTIVAȚIE 

b. PENTRU PARTICIPANȚII CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA LEGALĂ DE 18 ANI, 

PÂNĂ ÎN MOMENTUL ÎNSCRIERII ÎN CONCURS, ESTE ABSOLUT NECESAR SĂ 

TRIMITĂ, ÎN MOMENTUL ÎNSCRIERII ȘI ACORDUL DE ÎNREGISTRARE, SEMNAT DE 

CĂTRE UNUL DINTRE PĂRINȚI/TUTORE LEGAL. DACĂ NU ESTE ÎNCĂRCAT ȘI 

ACORDUL PĂRINȚILOR, ÎNSCRIEREA DEVINE NULĂ. 

6.2 Desemnarea elevilor selectați:  

Juriu: Echipa Fundației pentru Educație și Vocație 

 

SECȚIUNEA 7 – LIMITAREA RĂSPUNDERII 

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a 

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Proiect.  

7.1 În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în Proiect, decizia 

Organizatorului este definitivă. 

7.2 Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru: 

a. Înscrierile trimise în afara perioadei de înscriere menționate mai sus. 

b. Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către participant (erori date de 

virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voință a 

tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele Proiectului). 

c. Situațiile în care anumite persoane înscrise în aplicație sunt în incapacitatea de a participa 

parțial sau integral la Proiect, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în 

afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita. 

Aceste circumstanțe se pot datora: informațiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, 

transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor paginii 

web, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor 

echipamente tehnice ale acestora folosite la înscrierea în Proiect. 

Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea 

conexiunilor Internet și/sau a echipamentelor de calcul și/sau a aplicațiilor furnizorului de 

Internet și/sau funcționarea defectuoasă a e-mail-ului, fie în cazul Organizatorului, fie în cazul 

participantului, cauzată de probleme tehnice și/sau de trafic intens pe Internet, în general, sau pe 

pagina web, în special, sau de ambele tipuri de probleme. Aceste circumstanțe se mai pot datora: 

unor deteriorări sau defecte cu efect potențial asupra echipamentelor de calcul, aplicațiilor și/sau 

datelor stocate ale participanților sau ale unor terți, în urma participării la Proiect. Aceste 

circumstanțe pot, de asemenea, să se datoreze unor schimbări de legislație care să influențeze 

derularea și implementarea Proiectului (precum deciziile adoptate de autoritățile civile, regimul 

de război, catastrofele naturale și alte evenimente similare). 
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Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința 

câștigătorilor, precum și a calendarului ulterior al Proiectului sau a altor schimbări legate de 

implementarea Proiectului. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu 

respectă regulile Proiectului sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de 

sabotaj de orice tip la adresa concursului. Participanții se obligă, de asemenea, să pună la 

dispoziția organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa de email 

și numărul de telefon mobil). 

d. Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra scrisorilor de motivație ce au 

fost înscrise în Proiect. 

7.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu lua în considerare orice înscriere/participare la 

Proiect și, în consecință, să elimine participarea la Proiect a oricărei informații asupra căreia 

planează suspiciuni de falsitate sau de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament 

Oficial și/sau a legilor în vigoare, sau pe care acesta nu o consideră potrivită/decentă. 

7.4. Prin înscrierea în Proiect, fiecare participant declară și confirmă că în momentul în care va fi 

declarat SELECTAT, Organizatorul va beneficia de aceleași drepturi patrimoniale de autor ca și 

elevul selectat; în acest sens, în momentul în care va fi declarat SELECTAT acesta cedează – cu 

caracter neexclusiv - către Organizator în mod irevocabil, expres, neechivoc, necondiționat și 

perpetuu,  toate drepturile patrimoniale și beneficiile cu privire la proiect – indiferent dacă sunt 

prezente sau viitoare – în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, atât 

Organizatorul, cât și elevul selectat având dreptul să le folosească și să le exploateze după cum 

consideră cuvenit, în conformitate cu nevoile sale, în lumea întreagă. Pentru evitarea oricărui 

dubiu se convine faptul că, cesiunea are caracter neexclusiv, nu este limitată teritorial (este 

nelimitată teritorial), este realizată pe o durată nedeterminată și nelimitată, este definitivă și 

integrală. 

7.5. În vederea formălizării cesiunii drepturilor cu privire la Proiect, Elevul selectat are obligația 

ca odată cu acordarea și înmânarea Premiului, să semneze pentru cesiunea drepturilor cu privire 

la Proiect, în caz contrar Organizatorul are dreptul să nu mai acorde Premiul elevului selectat 

care nu respectă aceasta obligație, Organizatorul fiind exonerat de orice răspundere privind 

acordarea Premiului în acest caz. 

 

SECȚIUNEA 8 – PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

8.1. În vederea desfășurării Concursului, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate 

(participanții, elevii selectați) vor fi prelucrate de către FUNDAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI 

VOCAȚIE (denumită încontinuare "Organizatorul"), cu sediul social în București, Bd. Mareșal 

Averescu nr. 15B/C, etaj 1, Sector 1, București, Cod Fiscal 28028281, IBAN 

RO25BTRNRONCRT0598043201 deschis la Banca Transilvania, reprezentant legal Vasilescu 

Viorica Daniela, în calitate de Președinte. 

8.2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului Parlamentului European și al 

Consiliului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date ți de abrogare a Directivei 
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95/46/CE, în ceea ce privește datele cu caracter personal colectate de la participanți pe durata 

Proiectului și ulterior acesteia. 

8.3. Prin înscrierea și participarea la Proiect, participanții declară că sunt de acord cu prevederile 

prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a 

Organizatorului, să fie prelucrate și utilizate de acesta (personal ori prin împuternicit) în scopuri 

precum: înmânarea premiilor înregistrarea și validarea elevilor selectați în Proiect. 

8.4. Datele personale ale participanților sunt prelucrate de Organizator. Datele pentru înmânarea 

premiilor vor fi furnizate direct de către participanți și se referă la: nume și prenume, adresă de 

email și număr telefon. 

8.5. Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene sau către terți. 

8.6. Organizatorul se obligă să nu includă în baza de date sau să folosească datele persoanelor 

care au participat la Proiect, în alte scopuri decât cele declarate prin prezentul Regulament. 

8.7. Organizatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în 

vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând  

participanților la Proiect. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special 

de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod 

accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul 

neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. 

8.8. Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participanților în următoarele 

scopuri: 

• organizării și desfășurării Proiectului; 

• desemnării și validării elevilor selectați în Proiect; 

8.9. Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participanților în temeiul 

contractului reprezentat de Regulamentul Proiectului și a obligațiilor legale care revin în sarcina 

Organizatorului în calitate de Organizator al Proiectului. 

8.10. Scopul prelucrării. Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi prelucrate de 

Organizator în vederea realizării următoarelor activități: 

• administrarea bazei de date, cuprinzând datele cu caracter personal ale participanților la 

Concurs, în scopul validării câștigătorilor; 

• contactarea și colectarea datelor cu caracter personal necesare livrării premiilor; 

• acordarea premiilor către participanții desemnați selectați; 

8.12. Durata de stocare a datelor cu caracter personal ale participanților, cât și ale elevilor 

selectați vor fi stocate de către persoana împuternicită pe o perioadă de 30 de zile de la 

încheierea Proiectului. 

8.13. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Organizatorul va 

șterge/distruge aceste date, impunând împuternicitului aceleași obligații. 

8.14. În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Organizatorul asigură 

participanților, pe durata Proiectului, următoarele drepturi: 

• dreptul la informare; 

• dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 
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• dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; 

• dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal; 

• dreptul la restricționarea prelucrării; 

• dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd 

contrariul; 

• dreptul la portabilitate a datelor; 

• dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

• dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare. 

8.15. Participanții nu vor fi supuși unui proces decizional automatizat (incluzând crearea de 

profiluri). Datele participanților vor fi prelucrate pe durata Proiectului, precum și pe durata 

stabilită de legislația fiscală, inclusiv Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-

contabile. 

8.16. Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal în mod legal, corect și într-o manieră 

transparentă față de participanți și va lua toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea 

dreptului acestora la viața privată. 

8.17. Datele cu caracter personal, menționate mai sus, se vor prelucra pe toată perioada 

desfășurării Proiectului și, ulterior, pe o perioadă de maximum 30 de zile. 

8.18. Organizatorul se obligă ca, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din 

baza de date astfel creată, să aducă acestora la cunoștință drepturile conform Regulamentului nr. 

679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date. 

 

 

SECȚIUNEA 10 – RESPONSABILITATE  

10.1. Participarea la acest Proiect implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și 

neechivocă a prezentului Regulament. 

10.2. Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința 

câștigătorilor, precum și a calendarului ulterior al Proiectului sau a altor schimbări legate de 

implementarea Concursului. 

10.3. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile 

Proiectului sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice 

tip la adresa Proiectului. 

10.4. Participanții se obligă, de asemenea, să pună la dispoziția Organizatorului toate datele de 

contact relevante, necesare acestuia pentru a intra în posesia premiilor. 

10.5. Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din 

participarea la Proiect cu excepția cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijență 

gravă sau unor acte intenționate de care este responsabil Organizatorul. 

 

SECȚIUNEA 11 – ÎNCETAREA PROIECTULUI 
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11.1. Proiectul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce 

constituie forța majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente 

de voința acestuia, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Proiectului. Pentru evitarea 

oricărui dubiu, forță majoră înseamnă în înțelesul art. 1351 Cod civil orice eveniment extern, 

imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil pentru Organizator. 

11.2. Situațiilor avute în vedere de art. 11.1. le sunt asimilate și sentința și/sau actul de putere 

publică al unei instanțe competente sau altei autorități publice competente. 

11.3. În situațiile avute în vedere de art.11.1. și 11.2. Organizatorul nu mai are nicio obligație 

către participanții la Proiect, după cum nu are nicio obligație de rambursare a unei sume sau plata 

unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. 

 

SECȚIUNEA 12 – LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ 

12.1. Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și participanți, pe de altă parte, 

cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Proiectului se vor soluționa pe cale amiabilă, iar 

în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești 

române competente din municipiul București. 

 

SECȚIUNEA 13 – ALTE CLAUZE 

13.1. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte 

prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența 

condițiilor declarate nule. În măsura posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o altă 

reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor 

lipsite de validitate. 

13.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, 

abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului, a Beneficiarului 

și/sau a colaboratorilor acestora implicați în organizarea Proiectului. 

13.3. Prezentul Regulamentul Oficial a fost semnat într-un exemplar, intră în vigoare la data 

semnării sale de către Organizator și este valabil pe toată durata de desfăşurare a Proiectului. 

 

VĂ RUGĂM SĂ NU PARTICIPAȚI LA CONCURS DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD 

CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 


