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REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI
PENTRU PUBLICUL VOTANT “ŞCOALA LUI ANDREI”
Perioada: 19 mai – 06 iunie 2014
Articolul I: Organizare şi regulament oficial
1.1 Concursul pentru publicul votant “Şcoala lui Andrei” (denumit in continuare
„Concursul”) se va desfăşura prin intermediul portalului www.taraluiandrei.ro,
secţiunea Şcoala lui Andrei şi este iniţiat, susţinut şi implementat în mod direct de
către OMV PETROM S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Str.
Coralilor, nr. 22, sector 1 (Petrom City), Bucureşti, România, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/8302/1997, având codul de înregistrare
fiscală RO 1590082 și având un capital social subscris și vărsat de 5.664.410.833,50 Lei
(denumită în cele ce urmează „Organizatorul”).
1.2 Concursul se va desfăşura conform instrucţiunilor comunicate de către
Organizator, cu aplicarea prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în
continuare „Regulamentul”) şi cu respectarea termenilor şi condiţiilor de utilizare ale
site-ului www.taraluiandrei.ro („Website-ul”), ce pot fi cunoscute prin accesarea
opţiunii „Termeni şi Condiţii” afişate pe acest Website.
1.3 Persoanele cu drept de participare ce doresc să se înscrie în vederea participării la
Concurs trebuie să respecte prezentul Regulament, precum şi oricare dintre termenii şi
condiţiile de utilizare ale Website-ului www.taraluiandrei.ro, portal prin intermediul
căruia va fi implementat întregul Concurs „Şcoala lui Andrei.”
1.4 Regulamentul este întocmit şi este disponibil, în mod gratuit, oricărei persoane
interesate prin accesarea paginii de web www.taraluiandrei.ro, secţiunea Şcoala lui
Andrei.Regulamentul este parte integrantă a Website-ului, portal în cadrul şi prin
intermediul căruia vor fi întreprinse toate activităţile legate de organizarea acestui
Concurs.
De asemenea, informaţii privind organizarea şi desfăşurarea Concursului pot fi
solicitate la adresa de e-mail: scoala@taraluiandrei.ro şi la numărul de telefon
021.528.67.00, număr cu tarif normal în orice reţea, de luni până vineri, între orele
10:00 şi 14:00, în perioada 19 mai – 12 iunie 2014.
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1.5 Condiţiile privind organizarea şi desfăşurarea Concursului, conform prezentului
Regulament, sunt obligatorii şi se regăsesc în cuprinsul clauzelor de mai jos.
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Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, implicit
oricare dintre condiţiile privind organizarea Concursului, precum şi dreptul de a
suspenda şi/sau înceta desfăşurarea acestuia, ori de a modifica perioadele de
desfăşurare ale Concursului, cu înştiinţarea prealabilă a participanţilor / potenţialilor
participanţi cu privire la orice modificare a prevederilor Regulamentului. Modificările
şi/sau completările vor fi comunicate cu cel puţin 24 de ore înainte ca acestea să
devină aplicabile, prin afişarea pe Website (la secţiunea Regulament).
1.6 Unicul titular al Website-ului www.taraluiandrei.ro este OMV PETROM S.A.
1.7 Concursul se va desfăşura cu sprijinul agenţiei S.C. GRAFFITI BBDO S.A., cu sediul
în strada Iordache Golescu nr. 17, sector 1, Cod postal: 011332, Casuţa Postala 131,
Oficiul Poştal 2, Bucureşti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub
Nr: J40/8150/1991, având codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA RO2359460
(„Agenţia”). Astfel, dacă Organizatorul nu va decide ulterior şi în mod expres altfel,
Agenţia, prin reprezentanţii săi, va coordona unele activităţi legate de organizarea
Concursului (inclusiv redactarea prezentului Regulament).
1.8. Prelucrarea datelor personale furnizate, colectate şi utilizate în cadrul Concursului
se face în conformitate cu legislatia română aplicabilă şi conform notificării
programului de responsabilitate socială corporatistă “Ţara lui Andrei” înregistrata sub
nr. 17582 în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, de către
Organizator.
1.9. Prin acest Concurs nu se realizează referiri la produsele şi serviciile OMV PETROM
S.A., activităţile sale, planurile de afaceri, relaţiile cu partenerii de afaceri, structura
organizatorică etc. Prezentul concurs nu reprezintă şi nu se asimilează loteriei
publicitare.
Articolul II: Durata concursului
2.1 Concursul va fi lansat începând cu data de 19 mai 2014 ora 12:00, şi, sub rezerva
neîntervenirii unei decizii de modificare a duratei sau perioadei Consursului ori de
suspendare sau încetare a Concursului, se va încheia la data de 06 iunie 2014, ora
18:00.
Tragerea la sorţi organizată în vederea desemnării câştigătorului Concursului va avea
loc pe data de 11 iunie 2014.
Anunţarea câştigătorului Concursului se va face prin afişare pe Website, la data de 12
iunie 2014, indicându-se numele câştigătorului şi premiul oferit.
2.2 Organizatorul poate hotărî oricând modificarea duratei sau perioadei Concursului
ori a momentului când va avea loc tragerea la sorţi a câştigătorului, precum şi
suspendarea ori încetarea Concursului printr-un act scris, parte integrantă a
Regulamentului (document care poate fi pus la dispoziţia tuturor celor interesaţi cu cel
putin 24 de ore înainte ca modificările să devină aplicabile, prin afişarea pe Website).

Page

2

Articolul III. Drept de participare şi înscrierea în concurs
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3.1 Concursul este destinat persoanelor care, în perioada 19 mai 2014, ora 12:00 şi 06
iunie 2014, ora 18:00, în conformitate cu instrucţiunile menţionate mai jos, participă la
votarea proiectelor înscrise în „Concursul Şcoala lui Andrei”, ediţia a VI-a, 2014
(denumite în cele ce urmează „Proiectele”), în scopul desemnării câştigătorilor
Premiilor Publicului acordate în cadrul Concursului ”Şcoala lui Andrei”.
3.2. Votarea Proiectelor se poate face on-line de către orice vizitator al Website-ului
care a împlinit vârsta de 18 ani la data votării Proiectelor, cu respectarea termenilor şi
condiţiilor Website-ului.
3.3. Un vizitator poate acorda două voturi, câte un vot in fiecare grupă de clase școlare
înscrise în „Concursul Şcoala lui Andrei”, ediţia a VI-a, 2014 - astfel:- după accesarea
www.taraluiandrei.ro, secţiunea Şcoala lui Andrei, Votează, vizitatorului i se va cere să
parcurgă paşii necesari pentru crearea unui cont pe platforma Website-lui, prin
completarea formularului de înscriere. Paşii ce trebuie parcurşi pentru crearea contului
se află pe Website, precum şi în filmul demo de creare cont ce se regăseşte pe
wwww.taraluiandrei.ro, secţiunea Şcoala lui Andrei. În măsura în care vizitatorul are
deja un cont pe Website, nu este nevoie crearea unui cont nou.
- După ce vizitatorul va completa formularul menţionat mai sus, va primi, prin SMS, un
cod de activare a contului de votare. Dupa recepţionarea SMS–lui, vizitatorul poate
vota Proiectul preferat, prin introducerea în spaţiul special demarcat pe Website –
secţiunea Votare – a codului recepţionat de la Organizator.
3.4 În cazul în care vizitatorul nu respectă toate prevederile și toti paşii menţionaţi la
pct. 3.2 şi 3.3 de mai sus, votul său nu va fi atribuit Proiectului pe care a dorit sa îl
voteze şi nu va fi considerat participant la Concurs. Vizitatorul care parcurge integral
paşii descrişi anterior este înscris automat în prezentul Concurs (denumit în continuare
„Participant”), putând fi desemnat câştigătorul premiului oferit de Organizator.
3.5 Orice tentativă de fraudă indentificată de către Organizator în cadrul acestui
Concurs (cum ar fi încercarea de creare a mai multor conturi de votare pentru acelaşi
vizitator) va fi sancţionată, vizitatorul în cauză fiind descalificat.
Articolul IV: Desemnarea câştigătorului
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4.2 Un potenţial câştigător este validat numai dacă următoarele condiţii sunt
îndeplinite cumulativ:
a) răspunde notificării Organizatorului, cu observarea condiţiilor descrise mai jos
în prezentul Regulament;
b) nu refuză atribuirea premiului.
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4.1 Desemnarea câştigătorului premiului se va face prin tragere la sorţi în data de
11iunie 2014 printr-un progam special dezvoltat şi inserat în cadrul site-ului
www.taraluiandrei.ro, secţiunea Şcoala lui Andrei, în prezenţa unei comisii formată
dintr-un număr de 3 membri, desemnaţi de către Organizator sau Agenţie, la sediul
Organizatorului sau al Agenţiei. Se va selecta 1 potenţial câştigător dintre Participanţii
care respectă condiţiile stabilite în art. III al Regulamentului. Vor fi extrase şi 2 (două)
rezerve pentru cazul în care potenţialul câştigător nu este validat. Comisia va întocmi
un proces verbal ce va constata condiţiile de desfăşurare a procedurii de extragere a
câştigătorului.
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4.3 Potenţialul câştigător va fi contactat de către un reprezentant al Organizatorului la
adresa de e-mail sau numărul de telefon furnizate la momentul creării contului de
votare pe Website, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data când a avut loc
tragerea la sorţi.
Pentru revendicarea premiului, Potenţialul câştigător trebuie să răspundă în scris
notificării efectuate de către Organizator potrivit celor menţionate la paragraful
anterior, prin transmiterea unui e-mail la adresa: scoala@taraluiandrei.ro, în termen de
48 ore de la data la care Organizatorul i-a trimis e-mail-ul de notificare sau l-a contactat
telefonic, furnizându-i acestuia din urmă informaţiile solicitate în vederea predării
premiului.
În cazul în care, în termen de 48 ore de la notificarea efectuată de către Organizator
potrivit celor prevăzute la paragraful anterior, potenţialul câştigător nu revendică
premiul, prin transmiterea unui mesaj scris către adresa de e-mail menţionată mai sus,
potenţialul câştigător îşi va pierde dreptul de a primi premiul. În această situaţie se va
apela la rezerve. Rezervele vor fi folosite în ordinea în care au fost extrase (rezerva 1,
rezerva 2). Rezervele extrase vor trece prin acelaşi procedeu de validare ca şi
potenţialul câştigător, iar în cazul în care nicio rezervă nu a fost validată, premiul
rămâne în patrimoniul Organizatorului.
Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru cazurile în care Participanţii au
furnizat date sau informaţii incorecte ori nefuncţionale, ceea ce ar conduce la
descalificarea Participantului ori la imposibilitatea de a-l valida drept câştigător.
Articolul V: Premiul
5.1 Premiul oferit de Organizator câştigătorului constă într-o tabletă multimedia.
5.2 Câştigătorul nu are posibilitatea primirii contravalorii în bani sau în alte obiecte ale
premiului şi nici dreptul de a solicita schimbarea premiului.
5.3 Premiul va fi trimis prin curier/poşta la adresa indicată de câştigător în termen de
45 (patruzecisicinci) de zile de la data validării. Coletul va fi însoţit de un proces verbal
de predare -primire, document prin care Organizatorul este exonerat de orice
răspundere care ar putea decurge din deteriorarea coletului în timpul transportului,
precum şi de plata oricăror despăgubiri sau soluţionarea oricăror reclamaţii legate de
acesta.
5.4 Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru calitatea sau viciile ascunse ale
premiului, răspunderea aparţinând în totalitate producătorului bunului oferit ca
premiu, căruia potenţialul câştigător va trebui să-i solicite remedierea oricărui defect în
termenii şi condiţiile stipulate în certificatul de garanţie.
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6.1 Contestaţiile privind procesul de desemnare a câştigătorului Concursului se pot
face în termen de 48 ore de la data afişării numelui sau pe Website. Contestaţia se
trimite prin e-mail la adresa scoala@taraluiandrei.ro şi va cuprinde în mod obligatoriu:
i) numele, domiciliul, date de identificare; ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se
întemeiază contestaţia;
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Articolul VI: Procedura de contestare a câştigătorului
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6.2 Contestaţiile se vor soluţiona în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii şi
răspunsul va fi comunicat contestatorului.
Articolul VII: Drepturi, Obligaţii, Responsabilităţi
7.1 Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte
probleme întâmpinate de Participanţi la înscrierea în Concurs, cauzate de providerul de
Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreşte să se înscrie în Concurs.
De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile / disfuncţionalităţile
neanunţate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorită
aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în
Concurs în perioada de desfăşurare a Concursului. Totodată, Organizatorul nu
răspunde de orice fel de problemă întâmpinată de către Participanţi în legătură cu
primirea Premiului, ca urmare a unei disfuncţionalităţi a serviciilor poştale sau de
curierat.
7.2 Organizatorul nu are obligaţia de a verifica şi nu este responsabil pentru
autenticitatea numelui vizitatorilor Website-ului, sau în cazul în care aceştia afectează
drepturile terţilor, în special dreptul la un nume sau alte drepturi personale, dreptul la
un nume comercial, dreptul la o marcă comercială sau alte drepturi de proprietate
intelectuală.
7.3 Prin înscrierea la Concurs, Participanţii îi permit Organizatorului să utilizeze toate şi
oricare elemente componente ale dreptului la propria imagine – astfel cum este
recunoscut de lege – ce aparţine fiecărui Participant şi derivă generic din participarea
acestora la Concurs, în scopul promovării prezentului Concurs precum şi a oricăror
ediţii ale concursurilor / sau programelor dezvoltate sub brandul “Ţara lui Andrei”.
7.4 Participanţii se obligă să se înscrie în Concurs folosind date de contact valide şi
complete.
7.5 Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la situaţiile în care
Participanţii înscriu pe Website sau în formularul de înscriere date de contact incorecte
şi din aceste cauze Organizatorul nu va putea contacta Participanţii la Concurs pentru a
le transmite diverse informaţii cu privire la Concurs.
Articolul VIII: Angajamente, confidenţialitatea datelor:
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8.2 Prin crearea contului pe platforma Website-lui, Participanţii îsi asumă prevederile
prezentului Regulament şi sunt de acord cu faptul că următoarele date personale:
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8.1 În vederea desfăşurării Concursului, Organizatorul prelucrează datele personale ale
Participanţilor la acest Concurs în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de
operator înregistrat la Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal în Registrul prelucrărilor de date cu caracter personal în baza
notificării cu nr. 17582. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestui Concurs
nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia împuterniciţilor şi partenerilor contractuali ai
Organizatorului (strict în scopul desfăşurării Concursului) şi a cazurilor în care
Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.
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nume, prenume, număr de telefon, adresa de mail să fie prelucrate şi să intre în baza
de date a Organizatorul. Datele personale colectate nu vor fi folosite pentru campanii
viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele şi
serviciile Organizatorului şi ale partenerilor săi, prin orice mijloace de comunicare
(poştă, e-mail, SMS).
8.3 Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor
Participanţilor. Participantul la Concurs, în calitate de persoană vizată, are, conform
Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la
date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15),
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa
justiţiei (art. 18).
8.4 Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit
pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt
prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din
motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, că datele care îi vizează
să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale
contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată
Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu
prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul va
transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către Organizator la adresa indicată în
cadrul prezentului Regulament.
Articolul IX: Taxe / impozite
9.1 Având în vedere prevederile legii fiscale incidente, Organizatorul este răspunzător
pentru plata taxelor/impozitelor aferente premiilor acordate câştigătorilor Concursului
în baza prezentului Regulament, taxe/impozite pe care Organizatorul (personal sau prin
intermediul unui terţ desemnat) îl va calcula şi plăţi în conformitate cu prevederile
Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completarile ulterioare.
Articolul X: Încetarea / întreruperea concursului.
10.1 Concursul poate înceta oricând în cazul producerii unui eveniment ce constituie
forţa majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente
de voinţa sa, de a asigura fie desfăşurarea în bune condiţii a Concursului, fie
îndeplinirea scopului pentru care Concursul este organizat.
10.2 Concursul poate fi suspendat ori poate înceta oricând în baza deciziei
Organizatorului, fără ca prin aceasta să se nască vreun drept la despăgubire, cu
condiţia ca Organizatorul să comunice în prealabil o astfel de situaţie.
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11.1 Prezentul Regulament este supus legii române.
11.2 Eventualele litigii decurgând din sau în legătură cu acest Regulament se vor
rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care nu se ajunge la o înţelegere pe această
cale, litigiile vor fi înaintate spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de la
sediul Organizatorului din Bucureşti.
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Articolul XI: Legea aplicabilă. Litigii.

Concursul de proiecte antreprenoriale “Şcoala lui Andrei” – Act Adițional Nr. 1

ACT ADIŢIONAL NR. 1
LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
„ŞCOALA LUI ANDREI”
Ediţia a VI-a 2014

Subscrisa, OMV PETROM S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Str. Coralilor, nr. 22,
sector 1 (Petrom City), Bucureşti, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub
nr. J40/8302/1997 şi având codul de înregistrare fiscală RO 1590082, având un capital social subscris şi
vărsat de 5.664.410.833,50 Lei, în calitate de Organizator al Concursului „ŞCOALA LUI ANDREI”, Ediţia a
VI-a 2014,
având în vedere:
- prevederile art.1.5 alin.2 și ale art 1.5 alin.3 din Regulamentul Oficial al Concursului (denumit în
continuare „Regulamentul”) potrivit cărora Organizatorul are dreptul de a completa și/ sau modifica
Regulamentul şi implicit a oricărora dintre condiţiile de organizare a Concursului, urmând ca modificările
și/sau completările să fie făcute publice cu cel puțin 24 de ore înainte să devină aplicabile;
- prevederile art. 7.1 (2) care stabilește faptul că Organizatorul pune la dispoziția membrilor celor 14
echipe semifinaliste în Concurs un numar de 400 de locuri în Tabăra din Țara lui Andrei;
- faptul că numărul membrilor celor 14 echipe semifinaliste în Concurs care s-au înscrisîn Tabăra din
Ţara lui Andrei este mai mic decât numărul locurilor oferite de Organizator;
- intenţia Organizatorului de a permite și altor participanţi la Concurs, care nu fac parte din echipele
semifinaliste, să ia parte la activităţile din Tabăra din Ţara lui Andrei, în scopul ocupării celor 400 locuri
disponibile,
a decis încheierea prezentului Act Adiţional nr.1 la Regulamentul Concursului „ŞCOALA LUI ANDREI”,
Ediţia a VI-a 2014, prin intermediul căruia se modifică și completează Regulamentul după cum urmează:
1. Art. 7.1(2) se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

Page

În cazul în care cele 400 de locuri din Tabără nu vor fi ocupate de membrii celor 14 echipe semifinaliste,
Organizatorul are dreptul de a trimite invitaţii de participare şi echipelor ce nu au fost desemnate
semifinaliste ale Concursului. Aceste invitaţii se vor trimite echipelor ce urmează în clasament echipelor
semifinaliste doar în scopul completării locurilor ce rămân disponibile după înscrierea în Tabără a
membriilor echipelor desemnate semifinaliste, fără să le confere și dreptul de a participa la desemnarea
echipelor câştigătoare ale Concursului (conform procedurii stabilite la art. 6.2.9. și 6.2.10 din
Regulament), oferindu-le exclusiv posibilitatea participării la activităţile educaţionale menționate în art.
6.2.8 din Regulament, participare ce va fi supusă tuturor condiţiilor de participare în Tabără stabilite în
Regulament [în special prevederile art. 7.1(3) lit. a)].”
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”Organizatorul pune la dispoziţie 400 de locuri în cadrul Taberei din Ţara lui Andrei (”Tabăra”), această
limită adresându-se elevilor din cele 14 echipe semifinaliste. Fiecare echipă semifinalistă va fi însoţită de
cele două cadre didactice coordonatoare menţionate în formularul competiţiei. Numărul celor 400 (patru
sute) de locuri alocate Taberei nu va fi suplimentat.
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Prevederile Regulamentului Concursului care nu au fost modificate expres ori implicit prin prezentul Act
Adiţional nr.1 rămân nemodificate și pe deplin aplicabile.
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Prezentul Act Adiţional nr.1 a fost încheiat astăzi, 25.07.2014, şi devine aplicabil participanţilor la
Concursul „ŞCOALA LUI ANDREI”, Ediţia a VI-a 2014 în condiţiile stabilite în Regulament.

