REGULAMENTUL
CONCURSULUI DE DESEN „FINPITIC ȘI LUMEA FINANCIARĂ”

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) organizează în anul școlar 2022-2023 concursul
național de desen adresat elevilor din clasele a III-a și a IV-a – „FinPitic și Lumea financiară”, în
format online, în scopul promovării educației financiare în România.

Art. 1. Cadrul de organizare și desfășurare
(1) Prezentul document, denumit în continuare „Regulament”, asigură cadrul de organizare și
desfășurare al concursului național de desen adresat elevilor din clasele a III-a și a IV-a – „FinPitic și
Lumea financiară”.
(2) Concursul este organizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în
București, Splaiul Independenței, nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, înființată prin O.U.G. nr. 93 /
2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 113 / 2013, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Participant la concursul „FinPitic și Lumea financiară” poate fi orice elev cu domiciliul sau
reședința în România, aflat în ciclul primar de învățământ, clasa a III-a / a IV-a, în anul școlar 20222023, cu excepția rudelor sau afinilor până la gradul al II-lea ai salariaților / membrilor Consiliului
A.S.F.
Art. 2. Prevederi generale
(1) Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile şi obligatorii pentru toţi participanţii la
concursul „FinPitic și Lumea financiară”.
(2) Regulamentul este adus la cunoştinţa publicului prin publicare pe pagina de internet a A.S.F.
Aceasta îşi rezervă dreptul de a modifica şi / sau schimba Regulamentul, dar nu înainte de a anunţa
public acest lucru prin intermediul acelorași canale de comunicare folosite la momentul anunțării
concursului.
(3) Se acordă 10 premii primilor 10 participanți clasați la finalul concursului.
Art. 3. Înscrierea participanților
(1) Perioada de înscriere în cadrul concursului este 19 septembrie 2022 – 2 octombrie 2022,
inclusiv.
(2) Înscrierea se realizează prin transmiterea formularului de înscriere, respectiv prin:
Pagina 1 din 4

a) completarea datelor de contact, minim necesare, ale participantului în formularul predefinit de
tip Google Forms (numele și prenumele complet al participantului, numele și prenumele
complet al părintelui / tutorelui / reprezentantului legal al participantului, adresa de e-mail și
numărul de telefon al părintelui / tutorelui / reprezentantului legal al participantului, precizarea
unității de învățământ și a clasei în care studiază participantul minor, localitatea și județul în
care se află unitatea de învățământ) pus la dispoziție de A.S.F.;
b) transmiterea desenului realizat de participant prin anexarea sa în formularul predefinit de tip
Google Forms.
(3) Înscrierile sunt gestionate de A.S.F., fiind validate până pe data de 3 octombrie 2022.
(4) Înscrierile care nu cuprind toate informațiile solicitate la alin. (2) nu sunt validate și drept urmare
nu vor participa la concurs și nu pot fi premiate.
(5) Eventualele contestaţii ale participanţilor cu privire la validarea datelor de înscriere se transmit
Organizatorului în termen de 24 de ore de la data comunicării prin e-mail a invalidării înscrierii.
(6) Datele și documentele transmise în procesul de înscriere nu vor putea fi modificate ulterior
transmiterii lor către A.S.F.
(7) În vederea evitării oricăror suspiciuni de imparțialitate sau conflicte de interese, nu se iau în
considerare înscrieri ale rudelor sau afinilor până la gradul al II-lea inclusiv ai salariaților/membrilor
Consiliului A.S.F.
(8) Participanții, respectiv părintele / tutorele / reprezentantul legal al participantului se obligă, la
momentul înscrierii, ca toate informațiile furnizate să fie reale, în conformitate cu legislația aplicabilă
și să răspundă la orice solicitare de probare a veridicității acestora, în cazul în care aceasta este
solicitată de A.S.F.
(9) Semnatarul înscrisurilor / documentelor aferente procesului de înscriere poate fi părintele, tutorele
sau reprezentantul legal al participantului. Aceștia sunt unicii responsabili pentru datele furnizate.
(10) Subiectul concursului vizează realizarea unui desen inspirat și pornind de la titlul concursului și
de la noțiunile financiare desprinse dintr-una din poveștile cu tâlc financiar, realizate de A.S.F., care
pot fi găsite pe site-ul Autorității la https://edutime.ro/povesti
(11) Desenele se vor realiza pe o coală tip A4 sau A3 în creion negru, creioane colorate, acuarelă,
peniță sau ulei, sau o combinație între acestea.
(12) Desenele trebuie să aibă în colțul din dreapta jos numele autorului.
(13) Desenele trebuie să fie originale.
(14) Prin participarea la concurs, autorul dă dreptul Organizatorului ca imaginea lucrării sale să fie
folosită în materialele publicitare elaborate de ASF sau poate fi combinată cu alte imagini, text,
grafică, film, audio, audio-vizuale, fiind utilizată exclusiv în scopuri necomerciale, de promovare a
programelor educaționale ale A.S.F.
Art. 4 Prelucrarea datelor cu caracter personal
(1) Datele cu caracter personal ale tuturor participanţilor la concursul „FinPitic și Lumea financiară”
se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016 / 679 al Parlamentului
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European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice înceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a
Directivei 95 / 46 / CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și a celorlalte prevederi
normative în vigoare în domeniu.
(2) Datele cu caracter personal ale participanților la concursul „FinPitic și Lumea financiară” se
prelucrează în urma obținerii consimțământului specific, informat, liber exprimat și în cunoștință de
cauză al fiecărui participant, prin părintele, tutorele sau reprezentantul legal, după caz, ai acestuia.
(3) În scopul obținerii consimțământului, participantul, prin părintele, tutorele sau reprezentantul
legal, după caz, va fi informat asupra datelor cu caracter personal care urmează a fi prelucrate, a
condițiilor, a scopului și a duratei de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și asupra
drepturilor pe care le are în calitate de persoană vizată.
(4) În contextul sau cu referire la concursul „FinPitic și Lumea financiară”, A.S.F. prelucrează o serie
de date cu caracter personal, după cum urmează:
a) Datele cu caracter personal ale participanților, considerate minim necesare de A.S.F. pentru
participarea la concurs, furnizate în momentul înscrierii acestora la concursul „FinPitic și
Lumea financiară” și care se referă la: numele și prenumele participantului, clasa și unitatea de
învățământ, adresa de domiciliu a participantului precum și numele și prenumele, adresa de email, numărul de telefon și semnătura părintelui, tutorelui sau a reprezentantului legal;
b) Datele cu caracter personal ale participanților utilizate și publicate în materialele publicitare
elaborate și folosite de către A.S.F. în contextul sau cu referire la concursul național de desen
„FinPitic și Lumea financiară” și care se referă la: nume, prenume, imagine, voce, vârstă și
gen.
(5) Acordarea consimțământului în situațiile descrise la alin. (4) se realizează prin completarea și
semnarea formularelor specifice puse la dispoziție de A.S.F. în momentul înscrierii.
(6) Refuzul exprimării consimțământului pentru situația descrisă la alin. (4) pct. b. nu împiedică
înscrierea și participarea la concursul „FinPitic și Lumea financiară”.
Art. 5. Desfășurarea concursului și jurizarea
(1) Concursul va începe luni, 3 octombrie 2022 și se va încheia duminică, 9 octombrie 2022.
(2) Concursul se desfăşoară în mediul online pe pagina de internet a A.S.F. dedicată acestuia, prin
contorizarea numărului de like-uri individuale (voturi) înregistrate de fiecare desen.
(3) Poate fi acordat un singur like (vot) de pe o adresă de IP. Sunt invalidate like-urile (voturile)
multiple date de pe aceeași adresă de IP.
(4) Participarea la concurs presupune înregistrarea desenului pe pagina destinată concursului după ce,
în prealabil, au fost îndeplinite toate cerințele specificate la art. 3 alin. (2).
(5) Validarea finală a numărului de like-uri (voturi) va fi realizată în data de 14 octombrie 2022.
(6) Primii zece participanți care au obținut cele mai multe like-uri (voturi) pentru desenele
individuale înscrise în concurs vor fi premiați de Organizator.
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(7) Jurizarea este realizată în mod automat, în baza punctajului individual atribuit fiecărui desen prin
totalul like-urilor (voturi) strânse.
(8) Prin participarea la acest concurs, reprezentanții legali ai participanților sunt de acord ca datele cu
caracter personal pe care le furnizează în vederea transmiterii informațiilor necesare participării,
comunicării punctajelor obținute și al clasamentului și transmiterea premiilor să fie prelucrate
conform legii și prezentului Regulament, în scopul concursului la care participă.
(9) Câștigătorii vor fi anunțați public de A.S.F. în data de 14 octombrie 2022, pe pagina de internet
dedicată concursului sau oricare alte canale de comunicare agreate de A.S.F.
(10) Premiile se vor atribui conform prezentului Regulament.
(11) Cele 10 (zece) premii oferite de A.S.F. constau în cărți şi nu contravaloarea în bani a acestora.
La acestea se pot adăuga și premii surpriză.
(12) Premiile pot fi ridicate de la sediul A.S.F. sau pot fi expediate prin poștă după ce, în prealabil,
Participantul câștigător a transmis datele complete de identificare pentru a intra în posesia premiului.
(13) Eventualele contestaţii ale Participanţilor cu privire la rezultatele jurizării se transmit
Organizatorului în termen de 24 de ore de la data comunicării câștigătorilor. Contestațiile se
soluționează în termen de 2 (două) zile de la data depunerii, de o comisie formată din 3 (trei) persoane
desemnate de Organizator. În cazul unei contestații, Organizatorul își rezervă dreptul de a cere
contestatorilor documente justificative. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage un
premiu în cazul unei plângeri considerate întemeiate. Rezultatul soluţionării contestaţiei se transmite
Participantului care a formulat contestaţia în termen de 3 (trei) zile de la data soluţionării.
Art. 6. Dispoziții finale
(1) Participanții la concurs nu au posibilitatea de a solicita modificarea parametrilor premiului oferit.
(2) Pentru participarea la acest concurs nu se percepe de către A.S.F. nicio taxă, înscrierea fiind
gratuită.
(3) În cazul unor neînţelegeri apărute între A.S.F. și participanți, acestea vor fi soluționate pe cale
amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, oricare dintre părțile implicate se poate adresa instanțelor
de judecată române competente.
(4) În sensul prezentului Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau previzionat de către A.S.F. şi a cărui apariţie îi pune pe aceștia în
imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita,
referitor la: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel.
(5) Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea concursului conform
condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, A.S.F. va fi exonerat de răspundere pentru perioada
afectată de situaţia de forţă majoră.
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