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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 (ASF), Banca Națională a României 

(BNR), Ministerul Finanțelor (MF) și Asociația Română a Băncilor (ARB), denumite în continuare 

Organizatorii. 

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. Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile, fiind disponibil în 

mod gratuit pentru informare pe website-ul www.edutime.ro pe întreaga perioadă a Programului. Prin 

participarea la acest Program, se prezumă cunoașterea Regulamentului de către participanți.  

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 a X-a – a XII-a din anul școlar 

2022-2023 și profesorii lor îndrumători, respectiv fiecare profesor dintr-o unitate de învățământ va 

putea participa alături de 2 elevi în acest program.  

www.edutime.ro%20
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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. 

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

de comunicare ale Organizatorilor. 

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

2.3. Înscrierea participanților în cadrul Programului este liberă și nediscriminatorie și se realizează 

în perioada 5 octombrie – 17 octombrie 2022, astfel: 

a) Un profesor îndrumător care are calitatea de cadru didactic într-o unitate de învățământ 

liceal realizează înscrierea echipei sale, formată din trei (3) persoane după cum urmează: 

profesorul îndrumător și maxim doi (2) elevi dintr-o unitate de învățământ liceală care sunt 

înscriși în clasele a X-a – a XII-a; 

b) Profesorul îndrumător care face înscrierea transmite datele sale de contact (nume, prenume 

complete, adresă de e-mail, telefon de contact, unitatea de învățământ în care profesează, 

județul și localitatea în care se află unitatea de învățământ), iar elevii din echipă își transmit 

datele proprii (nume, prenume complete, adresă de e-mail, telefon de contact, precizarea 

unității de învățământ în care studiază, județul și localitatea în care se află unitatea de 

învățământ), completând un formular de tip Google Forms pus la dispoziție de Organizatori, 

predefinit – link: https://forms.gle/MSqmRsEB7mchcSgU9;  

c) Completarea/bifarea acordului de exprimare a consimțământului și a căsuței de luare la 

cunoștință a prevederilor Regulamentului și a Notei de informare privind prelucrarea datelor 

cu caracter personal; 

d) Profesorul îndrumător are responsabilitatea de a aduce la cunoștința elevilor din echipa sa 

prevederile prezentului Regulament; 

e) Înscrierile se realizează în baza principiului „primul înscris”, numărul de locuri disponibile 

fiind de 100 de profesori, ceea ce reprezintă 100 de echipe (100 de profesori îndrumători și 

maxim 200 de elevi coordonați de profesorii lor îndrumători). 

https://forms.gle/MSqmRsEB7mchcSgU9
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2.4. Înscrierile sunt gestionate de Organizatori și sunt validate până pe data de 19 octombrie 2022. 

Validarea înscrierii se va transmite prin e-mail profesorilor îndrumători și elevilor. 

2.5. Întâlnirile clubului au loc conform calendarului stabilit de Organizatori, în ziua de joi, în 

intervalul orar 19:00-20:30. 

2.6. Comunicarea în cadrul Programului se va realiza utilizând adresa de e-mail: edu@asfromania.ro.  

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

Art. 3. Descrierea Programului 

3.1. Programul se desfășoară în perioada 20 octombrie 2022 – 11 mai 2023. 

3.2. Participanții la program sunt profesorii îndrumători înscriși și cei maxim doi (2) elevi înscriși 

per fiecare profesor în condițiile paragrafului 2.3. Prezentul Regulament se aplică în mod 

nediscriminatoriu tuturor Participanților. 

3.3. 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. 

3.4. 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. 

3.5. Pentru Participanții care nu au 18 ani împliniți la data înscrierii în Program, consimțământul cu 

privire la prelucrarea datelor pentru promovarea activităților realizate în cadrul Programului și pentru 

publicitatea acestora se acordă de părinți/tutori/reprezentanți legali. 

3.6. Participarea la Program nu este condiționată de acordarea consimțământului, în condițiile 

paragrafelor 3.4 și 3.5. 

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

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

online ZOOM, cu respectarea tuturor normelor de securitate a participanților. 

3.8. Programul presupune participarea la întâlnirile stabilite de Organizatori într-o dată și la o oră 

certă conform calendarului, 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. 

3.9. Calendarul desfășurării întâlnirilor din cadrul programului FinClub este: 20 octombrie 2022 

(ediția de deschidere), 27 octombrie 2022, 3 noiembrie 2022, 17 noiembrie 2022, 8 decembrie 2022, 

15 decembrie 2022, 12 ianuarie 2023, 26 ianuarie 2023, 9 februarie 2023, 9 martie 2023, 23 martie 

mailto:edu@asfromania.ro
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2023, 6 aprilie 2023, 20 aprilie 2023 și 11 mai 2023 (ediția de închidere și anunțarea câștigătorilor 

concursului).  

3.10. În cadrul întâlnirilor participă în mod voluntar invitați, lectori, profesori, traineri, reprezentanți 

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

profesionale.  

3.11. Durata unei întâlniri în cadrul Programului este de 90 minute (în intervalul orar 19:00-20:30), 

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. 

3.12. Niciun Participant nu poate face înregistrări foto sau video legate de acest Program sau de 

Participanții la acesta.  

3.13. Condițiile de prezență și participare în cadrul unei întâlniri sunt: 

a) Fiecare Participant are responsabilitatea accesării aplicației Zoom, asigurându-și 

accesibilitatea unui dispozitiv electronic (calculator, tabletă, telefon) care are aplicația Zoom 

(sau o poate accesa prin internet), respectiv accesul propriu la internet, cu  precizarea că 

aplicația Zoom suficientă este cea disponibilă gratuit. Organizatorii nu au nicio obligație 

materială sau financiară în acest sens. 

b) Participanții vor accesa fiecare întâlnire definindu-și profilul de utilizator astfel: Nume –  

Prenume. Suplimentar, fiecare echipă își poate stabili un nume și atunci formatul denumirii 

profilului devine: Nume echipă – Nume (utilizator) – Prenume (utilizator). Nu va fi acceptat 

în întâlnire un Participant cu un user definit într-o altă formă sau o persoană care nu se 

regăsește pe lista de Participanți înscriși. 

c) Pe întreaga durată a întâlnirilor fiecare Participant va avea camera video (webcam) deschisă 

și va participa exclusiv la întâlnirea FinClub. 

d) Profesorii îndrumători sunt responsabili de activitatea elevilor pe care i-au înscris în Program. 

e) În timpul întâlnirilor nu se folosesc imagini sau un limbaj neadecvat, licențios, 

discriminatoriu ș.a.m.d. și nu se discută subiecte sau teme care nu fac obiectul acestui 

Program.  

f) În cadrul fiecărei întâlniri se va realiza prezența Participanților în primele 15 minute. În cazul 

întârzierii peste 15 minute a unui Participant, acesta nu va mai putea accesa întâlnirea 

respectivă. 

g) Un Participant poate lipsi la maxim 3 întâlniri. Depășirea acestui număr conduce la excluderea 

sa de către Organizatori din Program.   

3.14. În cadrul Programului este organizat un Concurs finalizat cu premierea unei Echipe formată din 

profesorul îndrumător și cei doi elevi înscriși. Concursul se va desfășura astfel: 
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a) Tema Concursului este: Importanța educației financiare pentru fiecare persoană. 

b) Fiecare Echipă participantă va realiza un (1) material video în format .mp4 care să exprime/ 

redea/ilustreze tema Concursului. 

c) Nu poate participa la Concurs o persoană care este rudă sau afin, până la gradul al II-lea 

inclusiv, cu salariați/membri ai conducerii/conducerilor unuia dintre Organizatori. 

d) Participanții 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 Organizatori.  

e) Participarea la Concurs poate fi realizată doar în Echipa înscrisă de Profesorul îndrumător și 

acesta este responsabil ca materialul video înscris în Concurs să respecte prezentele condiții. 

f) Materialele video trebuie să aibă o durată de maxim 90 secunde și să aibă claritate de imagine. 

În cazul în care materialul video redă persoane, Echipa trebuie să procedeze la anonimizarea 

datelor referitoare la identitate, imagine și voce ale respectivelor persoane. 

g) Materialele video trebuie să fie creație originală, neplagiată sau copiată din alte surse. 

Echipele vor transmite Organizatorilor un formular prin care își asumă originalitatea 

materialului realizat, formular asumat și semnat de toți membri Echipei respective.  

h) Materialele video sunt transmise pe edu@asfromania.ro până în data de 20 aprilie 2023 ora 

24:00. Orice material transmis ulterior nu va fi luat în considerare în cadrul acestui Concurs. 

i) Materialele video nu trebuie să conțină limbaj licențios, discriminatoriu, agersiv, politic, să 

nu precizeze nume de instituții, companii, autorități etc., să nu conțină reclame comerciale, 

să nu aducă atingere demnității. Scopul Concursului este unul educațional. Materialele video 

transmise vor fi validate de Organizatori pentru a putea fi acceptate în Concurs. Ulterior 

analizei de validare, Organizatorii vor transmite prin e-mail Echipei un mesaj referitor la 

rezultatul acestei analize.  

j) Materialele video validate de Organizatori vor fi disponibile public pe internet pentru votare.  

k) Votarea publică se realizează prin acordarea de „Like” de către public.  

l) Organizatorii vor face publică platforma/pagina de internet unde vor fi publice materialele 

video, disponibile pentru votare. Participanții pot populariza acest link pentru a atrage voturi. 

m) Nota finală care determină Echipa câștigătoare este calculată astfel: 

- 50% din nota finală este determinat de numărul de Like-uri unice obținute de respectivul 

material video; 

- 30% din nota finală este determinat de prezența cumulată a Echipei; 

- 20% din nota finală este determinat de Organizatori (evaluarea Organizatorilor cu privire 

la valoarea educațională a conținutului materialului video, claritatea mesajului, calitatea 

video). 

n) Ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. Premiile se vor atribui 

conform prezentului Regulament.  

o) Câștigătorul Concursului este Echipa cu nota finală cea mai mare. Câștigătorii vor fi anunțați 

de Organizatori în data de 11 mai 2023, pe a pagina de internet a Organizatorilor sau prin 

oricare alte canale de comunicare agreate de Organizatori. 
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p) Premiul oferit constă în trei (3) tablete iPad. Niciun premiu acordat nu poate fi înlocuit cu alt 

premiu și nici nu se poate acorda contravaloarea sa în bani. Valoarea totală a premiilor este 

estimată la 7.500 lei. 

q) În cazul refuzului Participantului câștigător de a beneficia de premiu (prin refuz înțelegându-

se faptul că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia premiului, iar refuzul este 

manifestat expres și neechivoc, în scris, și transmis prin e-mail Organizatorilor pe adresa de 

email: edu@asfromania.ro, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio 

despăgubire din partea Organizatorilor. 

r) Premiile vor fi expediate de ARB după ce, în prealabil, Participanții câștigători au transmis 

către ASF datele complete de identificare (nume, prenume complete, adresă de e-mail, telefon 

de contact) și ale adresei de domiciliu/primire care poate fi numai din România pentru a intra 

în posesia premiului însoțite de copia cărții de identitate. Costurile de curierat vor fi suportate 

de ARB. Organizatorii nu au nicio răspundere în cazul în care, din cauza furnizării de 

informații incomplete/incorecte/inexacte câștigătorii nu pot fi contactați și/sau nu le pot fi 

livrate premiile.  

s) Înainte de trimiterea premiului, Participantul desemnat câștigător va primi un proces verbal 

care îl desemnează câștigător și pe care îl va transmite electronic, completat și semnat pe 

adresa de e-mail: arb@arb.ro în termen de maxim trei (3) zile de la primire acestuia. Premiile 

nu vor fi expediate până când Participantul desemnat câștigător nu va transmite acest 

document. Orice stricăciuni, defecte, carențe în funcționare ale premiilor vor fi remediate de 

către Câștigători pe baza garanției legale de conformitate a produselor. 

t) Eventualele contestații ale Participanților cu privire la rezultatele Concursului se transmit 

Organizatorilor în termen de 24 de ore de la data comunicării câștigătorilor. Contestațiile se 

soluționează în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data depunerii, de către o comisie 

formată din cinci (5) persoane desemnate de Organizatori. În cazul unei contestații, 

Organizatorii își rezervă dreptul de a cere contestatorilor documente justificative.  

u) 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 trei (3) zile lucrătoare de la data soluţionării și este definitiv. 

v) Participanții la concurs nu au posibilitatea de a solicita modificarea parametrilor premiului 

oferit. 

w) Toți Participanții care finalizează acest Program vor primi Certificate de participare. 

3.15. 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 A.S.F. 

4.2. Partea tehnică, inclusiv asigurarea aplicației Zoom necesară întâlnirilor este realizată de A.S.F. 
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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 situații/evidențe de progres, în funcție de fiecare situație în parte și în 

funcție de necesitate. 

4.5. Fiecare Participant va completa un formular de membru și respectă criteriile de confidențialitate 

asupra Programului.  

4.6. Organizatorii își rezervă dreptul de a elimina/exclude din cadrul Programului orice Participant 

care nu respectă prevederile prezentului Regulament și criteriile de confidențialitate prevăzute de 

acesta. De la momentul excluderii, Organizatorii nu mai înregistrează nicio obligație față de 

respectivul Participant. 

4.7. Organizatorul ARB se obligă să calculeze, să suporte, să rețină, să declare și să vireze către 

bugetul de stat, impozitul datorat pentru premiile acordate câștigătorilor conform art. 4 alin. (16) în 

valoare totală estimată de 7.500 lei (TVA inclus), în conformitate cu prevederile Codului Fiscal Titlul 

IV Impozitul pe Venit, Cap. VIII. Venituri din premii și din jocuri de noroc. 

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) și a celorlalte prevederi normative în vigoare în domeniu 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 și se prelucrează în urma obținerii consimțământului specific, informat, liber exprimat și în 

cunoștință de cauză al fiecărui participant. 

5.3. În scopul obținerii consimțământului, participantul/părintele tutorele/reprezentantul legal 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. 

5.4. Consimțământul participantului sau al reprezentantului legal (părinte/tutore) pentru participantul 

sub 16 ani se acordă prin completarea/bifarea acordului de exprimare a consimțământului și a căsuței 

de luare la cunoștință a prevederilor Regulamentului disponibil pe platforma de înscriere. 
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5.5. 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. 

5.6. 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 o 

perioadă care nu depășește perioada îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate datele, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

5.7. 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. 

5.8. 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.  

5.9. 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.  

5.10. 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. 

5.11. 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 3.4 și 3.5, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art. 6. Forța majoră 

6.1. În sensul prezentului Regulament care reglementează derularea 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 10 (zece) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră, existența 

acestuia.  
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6.3. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea concursului conform 

condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorii vor fi exonerați de răspundere pentru 

perioada afectată de situaţia de forţă majoră. 

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.  

 

 


