Regulament oficial privind organizarea
Galei EduFin - ediția 2020

Banca Națională a României (BNR) și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) au luat decizia de a
amâna organizarea Galei Premiilor EduFin, eveniment dedicat educației financiare în cadrul Global
Money Week, din cauza îngrijorărilor privind apariția și răspândirea infecțiilor cu coronavirus în România.
Evenimentul urma să aibă loc marți, 24 martie 2020. Vom reveni cu mai multe informații despre data
exactă când va fi reprogramat evenimentul.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Banca Națională a României (BNR) organizează
evenimentul intitulat Gala EduFin – ediția 2020, eveniment prin care se celebrează Global Money
Week, în scopul recunoaşterii celor mai importante realizări din România în domeniul educației
financiare din anul 2019.
Art.1. Definiţii
În înțelesul prezentului Regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”) termenii şi
expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
1. Gala EduFin – ediția 2020 – eveniment organizat și implementat de către Autoritatea de
Supraveghere Financiară și Banca Națională a României;
2. Organizatorii – Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Banca Națională a României
(BNR);
3. Participanţii la competiţia pentru premiere în cadrul Galei EduFin – ediția 2020 – orice elev
care a obţinut rezultate notabile în anul 2019 la nivel naţional/internaţional la o disciplină cu
impact în domeniul economico-financiar, orice lector care a participat la programul Să vorbim
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despre piaţa financiară nebancară! derulat de ASF în anul 2019, precum şi orice instituție
financiară/societate/entitate care își desfășoară activitatea pe teritoriul României și care a
desfăşurat, organizat și implementat, în anul 2019, acţiuni/campanii/programe sau realizat
produse de educație financiară.

Art.2. Prevederi generale
(1) Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile şi obligatorii pentru toţi Participanţii la
competiţia pentru premiere în cadrul Galei EduFin – ediția 2020.
(2) Regulamentul este adus la cunoştinţa publicului prin publicare pe pagina dedicată
evenimentului GalaEduFin.ro și pe paginile web ale Organizatorilor. Organizatorii îşi rezervă
dreptul de a modifica şi/sau schimba Regulamentul, dar nu înainte de a anunţa public acest lucru
prin intermediul unui comunicat postat pe paginile web ale Organizatorilor.
(3) În competitia pentru premiere în cadrul Galei EduFin – ediția 2020 se poate înscrie orice
persoană sau entitate ce se încadrează în noţiunea de Participanţi la competiţia pentru premiere
în cadrul Galei EduFin – ediția 2020.
(4) Categoriile de premiere în cadrul Galei EduFin – ediția 2020 sunt următoarele:
1. Premiul special pentru un elev cu rezultate notabile obţinute în anul 2019 la nivel
naţional/internaţional la o disciplină cu impact în domeniul economico-financiar;
2. Lectorul anului din programul Să vorbim despre piaţa financiară nebancară! derulat de ASF în
anul 2019;
3. Premiul special pentru instituția financiară/societatea/entitatea cu cea mai mare implicare în
anul 2019 în acţiuni de educaţie financiară;
4. Premiul pentru cea mai bună campanie/cel mai bun program de educaţie financiară din anul
2019;
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5. Premiul pentru cel mai bun produs de educație financiară (joc, carte, aplicație, videoclip, suport
didactic sau educațional) din anul 2019.
(5) Premiile acordate în cadrul Galei EduFin – ediția 2020 sunt de natură simbolică, nepecuniară.
Premiile sunt acordate pentru implicarea în activități de educație financiară și nu au nicio legătură
cu activitatea curentă a persoanelor sau societăților/instituțiilor financiare/entităților.
(6) În cazul în care sunt mai multe persoane implicate într-o acțiune/campanie/program de
educaţie financiară /realizarea unui/unor produs/produse de educaţie financiară, se va oferi un
singur premiu pentru întreaga echipă formată din respectivele persoane.
Art.3. Data și locația evenimentului
Gala EduFin – ediția 2020 va avea loc în București în data de 24.03.2020.
Art.4. Înscrierea Participanţilor
(1) Înscrierea pentru premiere în cadrul Galei EduFin – ediția 2020 se va realiza în perioada
03.03.2020-10.03.2020.
(2) Înscrierea pentru premiere în cadrul Galei EduFin – ediția 2020 presupune transmiterea de
către fiecare Participant, la adresa dedicată (inscrieri@galaedufin.ro) aferentă site-ului
evenimentului (www.galaedufin.ro) pusă la dispoziție de către organizatori, a Formularului de
înscriere la Gala EduFin – ediția 2020 (denumit în cele ce urmează „Formularul de înscriere”),
prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
(3) Pentru categoria Premiul special pentru pentru un elev cu rezultate notabile obtinute în anul
2019 la nivel național/internațional la o disciplină cu impact în domeniul economico-financiar,
Ministerul Educației Naționale va transmite Organizatorilor propunerea nominală a unui elev
premiat la o olimpiadă națională sau internațională, desfăşurată în anul 2019, într-un domeniu cu
impact asupra cunoștințelor financiare, însoţită de fundamentarea propunerii.
(4) În cadrul Formularului de înscriere, Participanţii vor redacta un text de maxim 500 cuvinte în
limba română corespunzător categoriei de premiere la care se aplică, descriind motivația
persoanei/acţiunea/campania/programul/produsul de educaţie financiară (în funcție de categoria
aleasă). Participanții trebuie să ofere, pe lângă descrierea anterior menționată, informații
referitoare la date de contact și categoria de premiere pentru care aplică. Formularul de înscriere
poate fi însoţit de maxim 3 documente de suport (fișiere video sau foto).
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(5) În cazul în care, pentru categoria prevăzută la art. 2 alin. (4) pct. 4 se înscriu
acțiuni/campanii/programe
de
educaţie
financiară
care
conțin
publicații/materiale/clipuri/cărți/reviste/manuale/broșuri/ghiduri/CD și alte materiale cu
caracter educațional tipărite sau publicate electronic, acestea se vor transmite, în 2 exemplare, în
format fizic sau electronic (după caz), odată cu Formularul de înscriere, pentru a fi analizate de
membrii juriului.
(6) Pentru categoria prevăzută la art. 2 alin. (4) pct. 5 produsele de educaţie financiară ce se vor
înscrie
în
categoria
de
premiere
(publicații/materiale/clipuri/cărți/reviste/manuale/broșuri/ghiduri/CD și alte materiale cu
caracter educațional tipărite sau publicate electronic), se vor transmite, în 2 exemplare, în format
fizic sau electronic (după caz), odată cu Formularul de înscriere, pentru a fi analizate de membrii
juriului.
(7) În cazul înscrierilor pentru categoriile prevăzute la art. 2 alin. (4) pct. 4 și pct. 5 care fac referire
la materiale publicate electronic/pagini web și altele asemenea, se vor transmite adresele de web
(link-urile) ale acestora.
(8) Se vor selecta pentru categoriile de premiere în cadrul Galei EduFin – ediția 2020 acele
persoane/instituții financiare/societăţi/entități/campanii/programe/produse de educaţie
financiară care sunt relevante pentru educația financiară din România.
(9) Fiecare Formular de înscriere conferă dreptul participării la o singură categorie de premiere.
Un Participant se poate înscrie la una sau mai multe categorii de premiere, prin completarea unui
număr corespunzător de formulare de înscriere.
(10) Formularul de înscriere nu va putea fi modificat ulterior transmiterii acestuia către
Organizatori.
(11) Nu se iau în considerare formularele de înscriere:
a) ale angajaţilor Organizatorilor, ale soţilor/soţiilor respectivilor angajaţi şi cele ale rudelor
sau afinilor angajaţilor (până la gradul al II-lea inclusiv);
b) referitoare la acțiuni de educaţie financiară/campanii/programe/produse de educaţie
financiară ale Organizatorilor.
(12) Participanții se obligă, la momentul înscrierii, ca toate informațiile furnizate în Formularul
de înscriere să fie reale, în conformitate cu legislația aplicabilă și să răspundă la orice solicitare de
probare a veridicității informațiilor respective, în cazul în care aceasta este efectuată de către
Organizatori. Participanţii sunt unicii responsabili pentru datele furnizate.
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(13) Organizatorii își rezervă dreptul de a nu lua în considerare formularele de înscriere care:
a) au un conținut sau fac referire la acte calomnioase, obscene, pornografice sau vulgare,
defăimătoare, discriminatorii, instigatoare ș.a.,
b) încalcă drepturile de autor,
c) nu au fost realizate în perioada supusă selecției, respectiv anul 2019.
(14) Organizatorii își rezervă dreptul de a schimba categoria aleasă de Participanți dacă apreciază
că alegerea făcută de aceştia este incorectă, respectiv de a include înscrierea într-o categorie
adecvată, însă nu înainte de a consulta Participanţii, dacă aceştia au furnizat date de contact
valide.
Art. 5. Jurizarea
(1) Jurizarea va fi efectuată de un juriu format din 5 membri. Juriul va analiza Formularele de
înscriere ale Participanților și, după caz, documentele/materialele ataşate și referințele transmise
şi le va nota conform alin. (2). În cadrul Galei EduFin – ediţia 2020, jurizarea va avea loc în perioada
11.03.2020 - 17.03.2020.
(2) Notarea de către juriu se va face în mod secret de către fiecare membru al juriului, acordânduse note de la 1 la 5, conform unor criterii obiective, calitative și/sau cantitative, precum:
obiectivele urmărite, numărul de participanți (direct și/sau indirect), resursele implicate,
originalitatea, impactul estimat și expunerea media.
(3) Câștigătorii vor fi determinați prin compararea numărului de puncte cumulate acordate de
juriu pentru fiecare categorie. Câștigătorul este cel care însumează cel mai mare punctaj.
(4) Centralizarea și numărarea voturilor va fi asigurată de Organizatori, care vor comunica
rezultatele în plic închis, exclusiv în seara Galei EduFin – ediţia 2020, direct prezentatorului la
eveniment.
(5) În cazul în care există mai puțin de 3 înscrieri sau juriul consideră că există mai puțin de 3
selecții încadrabile categoriei, nu se acordă premiul aferent acestelei categorii.
(6) Decernarea premiilor va avea loc în cadrul Galei EduFin – ediţia 2020 din data de 24 martie
2020.
(7) Eventualele contestaţii ale Participanţilor cu privire la rezultatele jurizării se transmit la sediul
Organizatorilor în termen de 24 de ore de la data decernării premiilor.
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(8) Contestațiile se soluționează în termen de 7 zile de la data depunerii de către o comisie formată
din 5 persoane desemnate de Organizatori. În cazul unei contestații, Organizatorii își rezervă
dreptul de a cere contestatorilor documente justificative. De asemenea, Organizatorii 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
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 Gala EduFin – ediţia 2020 nu se percepe de către Organizatori nicio taxă,
înscrierea fiind gratuită.
(3)
În
cazul
unor
neînţelegeri
apărute
între
Organizatori
și
persoanele/instituţiile/societăţile/entitățile premiate în cadrul Galei EduFin – ediţia 2020, 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) Prelucrarea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanţilor în cadrul Galei Premiilor
EduFin se va realiza în conformitate cu prevederile legale aplicabile, incluzând şi Legea nr. 190/2018
privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi
al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 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).
(5) Prin înscrierea pentru premierea în cadrul Galei EduFin – ediţia 2020, Participanții își exprimă
consimțământul cu privire la utilizarea de către Organizatori a datelor și informațiilor transmise în
scopul bine determinat al participării la competiţia pentru premiere în cadrul Galei EduFin – ediția
2020, asumându-și faptul că acestea nu sunt confidențiale
(6)
Formularele de înscriere, documentele ataşate acestora, contestaţiile şi orice alte
materiale/informaţii destinate Organizatorilor se transmit pe adresa de mail
inscrieri@galaedufin.ro.
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