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Regulament 

privind derularea programului de educație financiară 
„FinClub” 

 

  

FinClub este un Program comun  lansat în cadrul Protocolului Național de Educație Financiară, 

organizatori fiind Autoritatea de Supraveghere Financiară,  Banca Națională a României, Ministerul 

Finanțelor Publice, Ministerul Educației și Cercetării și Asociația Română a Băncilor. 

Programul FinClub, denumit în continuare „Programul” este organizat sub egida Protocolului 

Național în domeniul educației financiare  și se desfășoară cu respectarea următorilor termeni și 

condiții: 

Art. 1. Organizarea Programului 

1.1. Necesitatea Programului este reprezentată de nevoia de consolidare a unor informații teoretice  

în rândul elevilor prin exemple practice, dezbateri și analiză a diferitelor aspecte aferente pieței 

financiare și a formării de cunoștințe în acest domeniu.  

1.2. Programul de educație financiară se desfășoară conform prevederilor prezentului Regulament 

care este obligatoriu pentru toți participanții. 

1.3. Prin participarea la acest Program, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul 

participanților.  

1.4. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și 

prevederilor prezentului Regulament. 

1.5. Participanții în cadrul Programului vor fi elevi de liceu  din  clasele X-XII.  

1.6. Înscrierea în cadrul Programului este gratuită și Organizatorii nu percep nicio plată, taxă, tarif, 

sau alte costuri de la participanți pe întreaga durată de derulare. 
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1.7. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament oricând pe durata 

desfășurării Programului. Orice modificare adusă prezentului Regulament face obiectul unui Act 

Adițional care se publică  pe paginile de internet ale Organizatorilor cu cel puțin 24 (douăzeci și 

patru) de ore înainte de data de la care modificarea  produce efecte. 

 

Art. 2. Înscrierea participanților 

2.1. Înscrierea participanților în cadrul Programului  este liberă și nediscriminatorie pe baza unui 

chestionar online.  

2.2. Chestionarul online  cuprinde și maxim 3 întrebări pentru a observa gradul de interes al fiecărui 

potențial participant. 

2.3. Anunțurile privind înscrierea și promovarea Programului se realizează prin intermediul 

canalelor de comunicare ale Organizatorilor. 

2.4. Înscrierea participanților la Program nu este limitată prin probe sau teste preliminarii.  

2.5. Limita de participanți este de 100 de elevi  structurați în  două grupe, întâlnirile urmând să aibă 

loc bilunar, într-o zi de luni până vineri și la ore ce vor fi stabilite de comun acord ulterior de către 

Organizatori și participanți. 

2.6. Înscrierea se  realizează pe baza principiului „primul înscris”, în limita locurilor anunțate , prin 

completarea „Chestionarului de înscriere” disponibil pe paginile de internet ale Organizatorilor 

(www.asfromania.ro, www.arb.ro). 

2.7. Participanții transmit intenția de înscriere în cadrul Programului utilizând adresa de e -mail 

edu@asfromania.ro.  

2.8. Identitatea vizuală a programului este cea promovată exclusiv de Organizatori. 

Art. 3. Descrierea Programului 

3.1. Programul se desfășoară  în perioada 01.09.2020 – 01.06.2021. 

3.2. Fiecare participant în cadrul Programului este informat cu privire la datele cu caracter personal 

minim necesare a fi prelucrate în vederea înscrierii și derulării Programului. 
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3.3. Fiecare participant are posibilitatea de a-și exprima consimțământul cu privire la prelucrarea 

datelor pentru promovarea activităților realizate în cadrul Programului și pentru publicitatea 

acestora. 

3.4. Pentru participanții care nu au 18 ani împliniți la data înscrierii în Program, consimțământul se 

acordă  de părinți, tutori sau reprezentanți legali, după caz. 

3.5. Programul presupune interacțiunea directă a Organizatorilor, prin reprezentanții acestora și 

invitații în cadrul Programului, cu participanții. Interacțiunea se realizează prin intermediul aplicației 

online Zoom și/sau offline, cu respectarea tuturor normelor de securitate a participanților. 

3.6. Programul presupune participarea la întâlniri bilunare, stabilite într-o dată și la o oră certă, 

fiecare întâlnire având o temă de învățare, discuție și/sau analiză de către Participanți, specifice 

pieței financiare. Temele sunt  stabilite și comunicate Participanților în timp util.   

3.7. În cadrul întâlnirilor  participă invitați, lectori, profesori, traineri, reprezentanți ai piețelor 

financiare, reprezentanți ai diferitelor sectoare economice, persoane cu diferite specializări 

profesionale.  

3.8. Durata unei întâlniri în cadrul Programului este de 90 minute, această durată putând crește 

până la maximum 120 minute, în funcție de tema parcursă și de interesul manifestat. Modalitatea 

de interacțiune în cadrul întâlnirilor este de tip dezbatere pe teme financiare.  

3.9. Niciun participant nu poate face înregistrări foto sau video legate de ace st Program sau de 

participanții la acesta.  

3.10. Un participant poate lipsi la maxim 2 întâlniri consecutive. În cazul acumulării a 2 (două) 

absențe, respectivul participant este  considerat de Organizatori ca fiind exclus din Program. De la 

momentul excluderii, Organizatorii nu mai înregistrează nicio obligație față de respectivul 

participant. În situația excluderii, cardul de membru este retras de către Organizatori. 

3.11. Organizatorii pot propune participanților și realiza cu ei și alte activități în cadrul și ca parte a 

Programului: concursuri, teme, vizite ș.a.  

Art. 4. Mecanismul tehnic de organizare 

4.1. Secretariatul Programului este asigurat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). 

4.2. Partea tehnică, inclusiv asigurarea aplicației Zoom se asigură de ASF. 
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4.3. Organizatorii pot modera întâlnirile cu participanții, asigurând buna desfășurare a acestora și 

parcurgerea temelor propuse. 

4.4. Secretariatul întocmește  rapoarte de progres, în funcție de fiecare situație în parte și în funcție 

de necesitate, respectiv de evoluția didactică a participanților. 

4.5. Fiecare participant  completează un formular de membru și  respectă criteriile de 

confidențialitate asupra Programului.  

4.6. După completarea  formularului prevăzut la paragraful 4.5., fiecare participant primește  un 

card de membru în cadrul FinClub. 

4.7. Organizatorii își rezervă dreptul de a elimina din cadrul Programului orice participant care nu 

respectă prevederile prezentului Regulament și  criteriile de confidențialitate prevăzute de acesta. 

4.8. Înregistrarea participanților se asigură  de organizatori, înscrierea unui participant fiind 

comunicată acestuia. 

4.9. Responsabilitatea conectării online și  a echipamentul tehnic necesar (dispozitiv electronic, 

acces internet ș.a.) este în sarcina participanților și Organizatorii nu au nicio obligație materială sau 

financiară.  

Art 5. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

5.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal în realizarea activităților care fac obiectul sau decurg 

din prezentul Regulament se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor) respectând principiile legalității, echității și transparenței.  

5.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal în realizarea activităților care fac obiectul sau decurg 

din prezentul Regulament se realizează de către Organizatori, în scopuri determinate, explicite și 

legitime. 

5.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal în realizarea activităților care fac obiectul sau decurg 

din prezentul Regulament se fundamentează pe principiul minimizării, aceste date fiind adecvate, 

relevante și limitate strict la necesitatea realizării scopurilor pentru care sunt prelucrate.  

5.4. Datele cu caracter personal colectate în realizarea activităților care fac obiectul sau decurg din 

prezentul Regulament sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe 
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o perioadă care nu depășește perioada îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate datele, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

5.5. Prelucrarea datelor cu caracter personal în realizarea activităților care fac obiectul sau decurg 

din prezentul Regulament se realizează într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, 

inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii 

sau deteriorării accidentale. 

5.6. În scopul protejării datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, responsabilitatea 

prelucrării acestora conform prevederilor legale incidente revine tuturor salariaților Organizatorilor 

implicați în realizarea activităților care fac obiectul sau decurg din prezentul Regulament.  

5.7. În contexul înscrierii și participării în cadrul Programului Organizatorii prelucrează datele minim 

necesare ale participanților după cum urmează: nume și prenume, vârsta, e-mail, telefon, 

localitatea și adresa, fotografii și video, unitatea școlară și anul de studiu, numele 

părintelui/tutorelui participantului minor.  

5.8. Participanții oferă datele cu caracter personal prevăzute la paragraful 5.1 în momentul 

completării Chestionarului de înscriere, document care conține și informarea asupra operațiunilor 

de prelucrare și asupra drepturilor pe care participanții le au în calitate de persoane vizate. 

5.9. Datele cu caracter personal prelucrate în cazul materialelor publicitare elaborate și folosite în 

contextul și cu referire la programul ”Finclub”, se obțin de către Organizatori pe baza 

consimțământului acordat în mod liber, informat și lipsit de ambiguitate al  participanților, în 

condițiile paragrafelor 3.3 și3.4, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art. 6. Forța majoră 

6.1. În sensul prezentului Regulament care reglementează deru larea programului FinClub, „Forța 

Majoră” înseamnă orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de 

Organizatori și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a  asigura derularea 

Programului.  

6.2. Organizatorii, dacă invoca forța majoră, sunt obligați să comunice participanților la Programul 

FinClub, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră, existența 

acestuia. 
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Art 7. Litigii 

7.1. Eventualele litigii apărute între Organizatori și Participanții la Programul FinClub se soluționează  

pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu este posibilă, litigiile sunt  soluționate de instanțele 

judecătorești române competente.  

 

 


