
 
REGULAMENT 

CONCURS „Bucuria de a fi propriul tau stapan“ 
 
 
 
 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI  
 
Concursul este organizat și desfășurat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei, cu sediul în 
str.Rafiei, nr. 1, sector 5, București, reprezentată de dna. Trisi Cristea, în calitate de Director General, denumita în 
continuare Organizator. Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial 
al acestuia, potrivit celor menționate mai jos. Regulamentul Oficial este întocmit de Organizatori și va fi făcut public pe 
site-ului www.fundatiadanvoiculescu.ro si pe site-ul concursului www.tanarantreprenor.ro. Organizatorii își rezervă 
dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare 
numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări pe www.tanarantreprenor.ro  
Concurenţii au obligaţia să consulte permanent site-ul organizatorului, www.fundatiadanvoiculescu.ro  si site-ul 
concursului www.tanarantreprenor.ro, pentru a fi la curent cu eventualele modificări de program, regulament, 
premiere, sau organizare privind concursul. Înscrierea în concurs implică cunoașterea, respectarea și acceptarea 
regulamentului oficial și a tuturor condiţiilor de organizare, corectare și premiere ale concursului.  
 
 
SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI  
 
Concursul este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul României. Pentru obținerea de informații suplimentare, 
cei interesați pot trimite un email la office@fundatiadanvoiculescu.ro, pe întreaga durată a concursului.  
 
SECȚIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI  
 
Concursul „Bucuria de a fi propriul tau stapan“ se desfășoară în perioada 10.05.2015 – 02.11.2015. Concursul 
se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.  
 
SECȚIUNEA 3.1. CALENDARUL CONCURSULUI  
 
1. 10 mai – 01. octombrie - etapa 1 - inscriere  
2. 01 – 31 octombrie—etapa 2 – selectia 
3. 02 noiembrie – anuntarea castigatorilor 
 
 
SECȚIUNEA 4. PARTICIPANȚI  
 
La acest concurs au dreptul să participe persoane cu varsta minima de 18 ani. Înscrierea şi participarea la acest 
concurs este gratuită.  
Concurenții sunt obligați să completeze toate câmpurile din formularul de înscriere aflat pe site-ul organizatorului: 
www.fundatiadanvoiculescu.ro si pe site-ul concursului www.tanarantreprenor.ro. 
  
SECȚIUNEA 5. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS  
 
Înscrierea în concurs se va face exclusiv prin completarea unui formular tip, disponibil pe site-ul concursului 
www.tanarantreprenor.ro. 
Pentru înscriere, sunt necesare urmatoarele informații:  
- nume, prenume;  
- localitate domiciliu;  
- adesă email;  
- număr de telefon;  
- eseu de max. 2000 de caractere, pornind de la tema “Bucuria de a fi propriul tau stapan”. Concurentii pot impartasi 
in acest eseu propria experienta/viziune despre aceasta tema sau pot prezenta mentorii lor care au reusit sa fie “proprii 
lor stapani”. 
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Participanții au obligația de a verifica transmiterea în timp util a aplicațiilor, iar Organizatorul nu este responsabil 
pentru înscrierile incorecte, târzii sau incomplete în concurs. Orice modificare cu privire la datele transmise este 
acceptata in maxim 2 zile de la incheierea primei etape de concurs.  
Data maximă de completare a formularului de inscriere este 01.10.2015 (vezi Calendarul concursului).  
 
SECȚIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI  
- Concursul este deschis tuturor persoanelor cu varsta de peste 18 ani  

- Etapa 1 – participantii vor completa formularul de inscriere 

- Etapa 2 - constituirea unei comisii de evaluare, formata din reprezentanti ai organizatorilor si partenerilor, care va 
verifica aplicatiile si va selecta castigatorii 
- Etapa 3 –anuntarea castigatorilor 

- Participantii pot inscrie in concurs o singura aplicatie.  

- Nu se vor admite contestatii, deciziile juriului desemnat de organizatori sunt irevocabile  

- Prin inscrierea in concurs participantii isi dau acordul ca imaginea lor sa poata fi facuta publica de catre organizator 
si partenerii acestuia.  
- Câștigătorii premiilor vor avea obligația să confirme participarea la fetivitatea de premiere din data stabilita ulterior 
de catre organizatori, după ce în prealabil, ei vor fi primit informații cu privire la procedura care trebuie respectată 
pentru a putea intra în posesia premiului.  
- Rezultatele vor fi afişate pe site-ul organizatorului www.fundatiadanvoiculescu.ro si pe site-ul concursului 
www.tanarantreprenor.ro . 
 
SECTIUNEA 7. CRITERII DE SELECTIE  
 
- originalitate eseului 
- relevanta acestuia in contextul temei propuse 
- creativitatea eseului 
 
SECȚIUNEA 8. PREMIILE  
 
Toți câștigătorii vor fi contactați conform informațiilor furnizate de aceștia în dosarul de participare la concurs. Toti 
finalistii vor primi premii constand in campanii de promovare (spoturi de promovare a afacerii prezentate – unde este 
cazul, aparitii in emisiuni cu tematica adecvata concursului – ex. Income Magazin), materiale educationale,  
publicarea eseului intr-o  brosura care poate fi distribuita cu Jurnalul National, publicarea eseurilor finaliste in ziarul 
Jurnalul National. 
Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani.  
Premiile vor fi făcute publice pe site-ul organizatorului www.fundatiadanvoiculescu.ro. Participarea la concurs 
constituie acordul că numele câștigătorului și fotografii cu acesta, să poată fi făcute publice și utilizate gratuit în 
materiale audio, foto și video de către Organizator și partenerii acestuia  
Premiile vor fi acordate în cadrul unei festivități de premiere a carei data va fi anuntata pe site-ul 
www.fundatiadanvoiculescu.ro si pe site-ul concursului www.tanarantreprenor.ro . 
 
 
SECȚIUNEA 9. RESPONSABILITATE  
 
Prin participarea la concurs, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se 
conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial.  
Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce 
apar ulterior acordării efective a premiilor sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul 
Regulament Oficial.  
 
SECȚIUNEA 10. DREPTUL DE PARTICIPARE  
 
Concursul este deschis participării persoanelor  cu domiciliul/reședința pe teritoriul României cu varsta de peste 18 
ani, cu excepția angajaților Organizatorilor concursului și a membrilor familiilor tuturor acestora (copii, parinti, sot/ 
sotie).  
Înmânarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la concurs constituie acordul ca numele câștigătorilor 
și imaginea lor să poată fi făcute publice. Câștigătorii tuturor premiilor sunt de acord să semneze un proces-verbal prin 
care li se oferă premiul, sub forma pusă la dispoziție de Organizatori. 
 
 SECȚIUNEA 11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE  
 
În conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorii sunt obligati să facă publice numele căștigătorilor și castigurile 
acordate în cadrul acestui concurs. Lista câștigătorilor va fi afișată pe site-ul www.fundatiadanvoiculescu.ro, în 
conformitate cu prevederile Sectiunii 5 din prezentul Regulament oficial.  
Organizatorii se obligă, de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția datelor personale 
stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorii se angajează să păstreze și să utilizeze datele personale ale 
participanților/câștigătorilor la prezentul concurs conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.  
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Participanții la concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi: dreptul la 
informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14) și dreptul de opoziție 
(art. 15).  
Prin simpla participare la concurs și trimiterea datelor personale Organizatorilor concursului, participanții sunt de 
acord ca datele lor să intre în baza de date a acestora, să fie prelucrate și folosite în viitor de Organizatori sau persoane  
juridice autorizate de către acesta, pentru a informa participanții cu privire la noi proiecte, campanii publicitare și de 
marketing. La cererea expresă, în scris, a participanților, Organizatorii nu va mai folosi datele lor personale.  
 
SECȚIUNEA 12. ÎNCETAREA CONCURSULUI 
  
Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul 
imposibilității Organizatorilor, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.  
 
SECȚIUNEA 13. LITIGII  
 
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în 
cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi solutionate de instanțele judecătorești române competente. 


