OFFICIAL REGULATIONS OF THE PROGRAM
“The Volunteering Championship” – 2022 Edition

REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI
„Campionatul de Voluntariat” - Ediția 2022

This Regulation provides information on the
organisation and conduct of an internal programme of
prizes, addressing the categories of persons entitled to
participate in accordance with the following provisions,
and also contains a number of rules to be observed
during and during the activities to be undertaken under
the programme. This program does not promote or
refer to OMV Petrom S.A. products and services, its
activities, business plans, relations with business
partners, organizational structure, etc. This programme
does not represent or assimilate the advertising lottery.

Prezentul regulament oferă informaţii cu privire la
organizarea şi modalitatea de desfăşurare a unui program
intern cu premii, adresându-se categoriilor de persoane cu
drept de participare potrivit prevederilor de mai jos şi,
totodată, cuprinde o serie de reguli ce vor fi respectate cu
ocazia şi în cadrul activităţilor ce urmează a fi întreprinse în
cadrul programului. Prin acest program nu se realizează
promovarea ori referiri la produsele şi serviciile OMV
Petrom S.A., activităţile sale, planurile de afaceri, relaţiile
cu partenerii de afaceri, structura organizatorică etc.
Prezentul program nu reprezintă şi nu se asimilează loteriei
publicitare.

I.
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I.
ORGANIZATORUL
PROGRAMULUI.
REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI

1.1 The "Volunteering Championship" Program
(hereinafter referred to as the "Program") will be
initiated, supported and implemented directly by OMV
PETROM S.A., a dualist-managed company based in
Coral Street, no. 22, sector 1 (Petrom City), Bucharest,
Romania, registered at the Bucharest Trade Registry
Office under No. J40/8302/1997 and having the tax
registration code RO 1590082, having a subscribed and
paid-up share capital of 5,664,410,833,50 Lei
(hereinafter referred to as the "Organizer").
1.2 The program, organized in accordance with the
instructions communicated by the Organizer and with
the application of the provisions of this Official
Regulation of the Volunteering Championship
Programme (hereinafter referred to as the
"Regulation"), will be carried out with the support of the
advertising and public relations agency GRAFFITI
PUBLIC RELATIONS S.R.L, established in Bucharest,
Str. Ion Brezoianu, no. 23-25, Corp B, 4th floor, sector
1, CUI no. 24980530, tax attribute RO, order number in
the trade register J40/718/2009, ("Agency").
Thus, the Agency, through its representatives, will
coordinate logistical activities related to the organization
and conduct of the Program (e.g. the purchase of goods
and/or services, on behalf of and on behalf of the
Organizer and according to its instructions, in
connection with the implementation of the Programme).
Individuals with the right to participate in the
participation in the Program must comply with this
Regulation, as well as any of the terms and conditions
of use of the Organizer's Intranet (OMV PETROM S.A.'s
own electronic communication computer system), which
can be accessed at the http://intranet.petrom.com
(hereinafter referred to as the "Intranet") and the terms
and
conditions
of
use
of
the
https://campionatvoluntariat.ro/website . At the same

1.1 Programul “Campionatul de Voluntariat” (denumit în
continuare „Programul”) va fi inițiat, susținut și 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), București, România,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București
sub nr. J40/8302/1997 și având codul de înregistrare
fiscală RO 1590082, având un capital social subscris și
vărsat de 5.664.410.833,50 Lei (denumită în cele ce
urmează „Organizatorul”).
1.2 Programul,
organizat
conform
instrucţiunilor
comunicate de către Organizator şi cu aplicarea
prevederilor prezentului Regulament Oficial al Programului
“Campionatul de Voluntariat” (denumit in continuare
”Regulamentul”), se va desfăşura cu sprijinul agenţiei de
publicitate şi relaţii publice GRAFFITI PUBLIC
RELATIONS S.R.L, cu sediul în București, Str. Ion
Brezoianu, nr. 23-25, Corp B, etajul 4, sector 1, CUI nr.
24980530, atribut fiscal RO, număr de ordine în registrul
comertului J40/718/2009, („Agenţia”).
Astfel, Agenţia, prin reprezentanţii săi, va coordona
activităţi logistice legate de organizarea şi desfăşurarea
Programului (ex: achiziţionarea de bunuri şi/sau servicii, în
numele şi pe seama Organizatorului şi potrivit
instrucţiunilor acestuia, în legătură cu desfăşurarea
Programului).
Persoanele fizice, cu drept de participare ce doresc să se
înscrie în vederea participării la Program trebuie să
respecte prezentul Regulament, precum și oricare dintre
termenii și condițiile de utilizare a Intranet-ului
Organizatorului (propriul sistem informatic de comunicare
electronică al OMV PETROM S.A.), ce poate fi accesat la
adresa http://intranet.petrom.com (denumit în continuare
”Intranet-ul”) si termenii si conditiile de utilizare ale site-ului
https://campionatvoluntariat.ro/.
Totodată,
fiecare
persoană cu drept de participare poate solicita detalii
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time, each person with the right to participate can
request details of the organization and conduct of the
Programme by writing to the voluntar@petrom.com

privind organizarea şi desfăşurarea Programului scriind la
adresa voluntar@petrom.com.

1.3 The Regulation shall be drawn up and shall be
available free of charge to any interested person by
accessing the Intranet.

1.3 Regulamentul este întocmit și este disponibil, în mod
gratuit, oricărei persoane interesate prin accesarea
Intranetului.

1.4 The conditions for the organisation and conduct of
the Program under this Regulation and the rules of the
mechanism for evaluating and scoring the projects
included in the Programme (hereinafter referred to
individually as the "Project" and collectively "Projects")
are binding and are contained in the sections below.
The Organizer reserves the right to amend and/or
supplement the Regulation, implicitly any of the
conditions relating to the organisation of the Program,
as well as the right to suspend and/or terminate its
conduct, by concluding an addendum to the Regulation,
and the amendments and/or additions to be made public
on the Intranet. Changes and/or additions will be made
known to Program Participants at least 24 hours before
they become applicable by posting on the Intranet.

1.4 Condițiile privind organizarea și desfășurarea
Programului, conform prezentului Regulament, precum și
regulile mecanismului de evaluare și punctare a proiectelor
înscrise în Program (denumite în continuare individual
„Proiectul” și colectiv „Proiectele”) sunt obligatorii și se
regăsesc în cuprinsul secţiunilor de mai jos. Organizatorul
își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa
Regulamentul, implicit oricare dintre condițiile privind
organizarea Programului, precum și dreptul de a suspenda
și/sau înceta și/sau prelungi desfășurarea acestuia, prin
încheierea unui act adițional la Regulament, urmând ca
modificările și/sau completările să fie făcute publice pe
Intranet. Modificările și/sau completările vor fi aduse la
cunoștința participanților la Program cu cel puțin 24 de ore
înainte ca acestea să devină aplicabile, prin afișarea pe
Intranet.

II.NATURE,
PURPOSE
DEVELOPMENT ARIA

PROGRAM

II.NATURA, SCOPUL ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A
PROGRAMULUI

2.1 The program is a social responsibility program
launched by the Organizer, which aims to promote and
support the work of employees who engage in voluntary
actions (inside and outside the company) within its own
organization (including within each division of the
organizational structure of the OMV Petrom Group).
The program is organised and carried out internally
within the company, intended for any natural person
who meets the eligibility conditions set out in this
Regulation and wishes to be involved in the Program by
designing a Project and implementing it under the
conditions that it is designated as a Winning Project.

2.1 Programul este un program de responsabilitate
socială lansat de Organizator, care îşi propune promovarea
și susținerea activității angajaţilor care se implică în acţiuni
de voluntariat (în interiorul şi în afara companiei) în cadrul
propriei organizaţii (inclusiv în cadrul fiecărei divizii din
structura organizatorică a Grupului OMV Petrom).
Programul este organizat și se desfășoară la nivel intern,
în cadrul companiei, fiind destinat oricărei persoane fizice
care îndeplineşte condițiile de eligibilitate stabilite în
prezentul Regulament și dorește să se implice în Program
prin conceperea unui Proiect și implementarea acestuia în
condiţiile în care este desemnat ca fiind un Proiect
câştigător.
2.2 „Campionatul de Voluntariat” este un Program prin
care Organizatorul încurajează activitățile de voluntariat în
rândul angajaților în comunitățile în care Organizatorul își
desfășoară activitatea sau la nivel national, în domenii care
se încadrează în Strategia de Sustenabiliate a OMV Group
(„Mediu și acțiuni climatice”, “Educație si oportunități de
dezvoltare”; „Sănătate și siguranță în comunități”), ce se
desfășoară sub forma unei competiții interne de Proiecte.
Scopul Programului este de a stimula inițiativele angajaților
în ceea ce privește identificarea unor probleme relevante
în comunități din România și găsirea de soluții care implică
și voluntariatul, fie că e vorba de voluntariatul clasic sau
voluntariat bazat pe abilități. Proiectele propuse trebuie să
aibă un maxim de 5 luni durată de implementare, dar nu
mai târziu de luna decembrie 2022.

AND

2.2 "Volunteering Championship" is a Program whereby
the Organizer encourages volunteering activities among
employees in communities in which the Organizer
operates or nationally, in areas that fall within the OMV
Group Sustainability Strategy ("Environment
and
Climate Action", "Education and Development
Opportunities"; " Health and Safety in Communities"),
which takes place in the form of an internal Competition
for Projects. The aim of the Program is to stimulate
employee initiatives to identify relevant problems in
communities in Romania and to find solutions that also
involve volunteering, be it classic volunteering or skillsbased volunteering. The proposed projects must have a
maximum of 5 months of implementation duration, but
no later than December 2022.
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III. PERIOD AND STRUCTURE OF THE PROGRAM

III. PERIOADA ȘI STRUCTURA DE DESFĂȘURARE A
PROGRAMULUI

3.1. The programme runs from 3th of May 2022 to 31
January 2023 and will have: a period of registration of
projects in the Program; a period of validation of projects
entered in the Program, a period of judging of the
Projects entered in the Program, a judging date of the
Projects, a date of announcement of the winning
Projects and a period of contracting and implementation
of them.

3.1.Programul se desfășoară în perioada 03 mai 2022 - 31
ianuarie 2023 și va avea: o perioadă de înscriere a
proiectelor în Program; o perioadă de validare proiectelor
înscrise în Program, o perioadă de jurizare a Proiectelor
înscrise în Program, o dată de jurizare a Proiectelor, o dată
de anunțare a Proiectelor câștigătoare și o perioadă de
contractare și implementare a acestora.

3.2. The Program shall be carried out in accordance
with the following periods:

3th May - 22th of May, 12.00 a.m: The period of
registration of the Projects in the Program

22th May – 31 of May: Registration validation
period

02 of June – 14th of June: Evaluation period of
the Projects registered in the Program

16th of June - Jury Day and Presentation of
Projects

21th of June: Announcement of Winning
Projects

22th of June - 23th of July: Contracting period

23th of July – 30 of December: Project
implementation period

31st of December, 2022 – 31st of January,
2022: Project Results Reporting Period

3.2. Programul se desfășoară conform următoarelor
perioade:
 03 Mai – 22 mai, ora 12.00 a.m.: Perioada de
înscriere a Proiectelor în Program
 22 mai – 31 mai: Perioada de validare a înscrierilor

3.3. The Organiser may decide to change the period of
entry into the Program and, by implication, the period for
assessing entries or designating winners, on the basis
of a written addendum, an integral part of this
Regulation, which will be brought to the attention of
candidates and potential candidates under the terms of
this Regulation.

3.3. Organizatorul poate decide modificarea perioadei de
înscriere în Program și, implicit a perioadei de evaluare a
înscrierilor sau de desemnare a câștigătorilor, în baza unui
act adițional scris, parte integrantă a prezentului
Regulament, document care va fi adus la cunoștința
candidaților şi potenţialilor candidaţi în condiţiile prezentului
Regulament.

3.4.The projects designated as winners will be able to
benefit from funding from the Organiser, the amount
granted to a project being a maximum of 6,000 Euros.

3.4. Proiectele desemnate câștigătoare vor putea
beneficia de finanțare acordată de către Organizator, suma
acordată unui proiect urmând să fie de maxim 6.000 de
Euro.

Different eligibility conditions for Projects and Program
participants are set out in this Regulation. Program
participants will be informed of the options for
registration in the Program for Projects eligible for a
maximum of 6,000 Euros in funding.

În prezentul Regulament sunt stabilite condiții diferite de
eligibilitate a Proiectelor și a participantilor la Program.
Participanții la Program se vor informa cu privire la opţiunile
de înscriere în Program pentru Proiectele ce pot beneficia
de o finanţare de maxim 6.000 de Euro.

IV. RIGHT OF PARTICIPATION

IV. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Enrollment and participation in the Program
requires unconditional knowledge and acceptance of
the provisions of this Regulation.
4.2 The Program is open for the participation of all
natural persons who at the time of the launch of the
Program have the status of employees (with an

4.1. Înscrierea şi participarea la Program presupun
cunoaşterea şi acceptarea necondiţionată a prevederilor
prezentului Regulament.
4.2 Programul este deschis în vederea participării tuturor
persoanelor fizice care la data lansării Programului au
calitatea de angajați (cu contract individual de munca sau
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02 iunie – 14 iunie: Perioada de evaluare a
Proiectelor înscrise în Program
16 iunie – Ziua de jurizare si prezentare a
Proiectelor
21 iunie: Anunțarea Proiectelor câștigătoare
22 iunie – 23 iulie: Perioada de contractare
23 iulie – 30 decembrie: perioada de implementare
a Proiectelor
31 decembrie 2022– 31 ianuarie 2022: Perioada
de raportare a rezultatelor Proiectelor

individual employment contract or by temporary
employment agent) of one of the following legal entities:
(i) OMV Petrom Group companies mentioned below:
OMV Petrom S.A., OMV Petrom Gas S.R.L. , Petromed
Solutions S.R.L., OMV Petrom Marketing S.R.L. and
OMV Petrom Aviation S.A.;
ii)
OMV Petrom Global Solutions S.R.L.;
iii) Companies that manage the fuel distribution
stations of the OMV and Petrom networks;
iv) OMV Petrom group employees who carry out their
service activity in Romania, having the status of expats.

prin agent de munca temporara) ai uneia dintre
următoarele entităţi juridice:
(i) societățile din Grupul OMV Petrom menționate în
continuare: OMV Petrom S.A., OMV Petrom Gas S.R.L.,
Petromed Solutions S.R.L., OMV Petrom Marketing S.R.L.
si OMV Petrom Aviation S.A;
(ii) OMV Petrom Global Solutions S.R.L.;
(iii) societăţile care au în administrare staţiile de distribuţie
carburanţi din reţelele OMV şi Petrom;
(iv) angajatii din grupul OMV Petrom care isi defasoara
activitatea de serviciu in Romania, avand calitatea de
expati.

Employees who fulfil the conditions of participation
referred to in Article 4.2 above shall be referred to
individually as "Participant" and collectively as
"Participants".

Angajaţii care îndeplinesc condiţiile de participare
menţionate la art. 4.2 de mai sus vor fi denumiţi în
continuare în mod individual ”Participant” și colectiv
”Participanți”.

4.3. In order to enroll in the Program, Participants are
required to enter into the Program a partnership
agreement with one or more of the following entities, as
appropriate: (i) a non-governmental organization
(NGOs) for profit (association, foundation or federation
registered in the Register of Associations and
Foundations/Register of Federations and
in the
Register of Entities/Cult Units for which tax deductions
are granted, organized by the National Agency for Tax
Administration); (ii) an educational institution (public or
private accredited by the relevant ministry and
organised on a non-profit basis) with its own legal
personality, or (iii) a public medical institution, entities
hereinafter referred to individually as the "Partner" and
collectively "Partners".
4.4. The Partnership Agreement referred to in Article 4.3
above shall be compulsorily concluded in written form
(bearing the signature of the Partner's legal
representative) and shall contain the understanding of
the parties (Participant and Partner) regarding their
cooperation in relation to the Project and this
Programme in accordance with the provisions of this
Regulation. The Partnership Agreement will be sent to
the Original Organizer in scanned form (.jpg file or .pdf)
upon registration in the Program, and will be presented
in the original at the Organizer's request within one (1)
working day of the Organizer's written request. For
clarification, the inclusion in the Program of Projects by
the Participants is for the benefit of the Partners, the
implementation of the project declared the winner will be
carried out by the Participant Partner who proposed the
project designated as the winner, in accordance with the
provisions of this Regulation.
4.5. The Partners of the Participants must carry out
their work in the field corresponding to the
Project/Projects entered in the Program, in accordance
with the constitution and the statutes, as well as the
court decision granting legal persons and the
registrations from the Register of Associations and

4.3. În vederea înscrierii în Program, Participanții sunt
obligați să încheie anterior înscrierii în Program un acord
de parteneriat cu una sau mai multe din următoarele
entități, după caz: (i) o organizație non-guvernamentală
(ONG) fără scop lucrativ (asociație, fundație sau federație
înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/Registrul
Federațiilor si în Registrul entitatilor/ unitatilor de cult pentru
care se acorda deduceri fiscale, organizat de Agentia
Nationala de Administrare Fiscala); (ii) o instituție de
învățământ (publică sau privată acreditată de ministerul de
resort și organizată pe principiul nonprofit) cu personalitate
juridică proprie, ori (iii) o instituție medicală publică, entități
denumite în continuare individual „Partenerul” și colectiv
„Partenerii”.
4.4. Acordul de parteneriat menționat la art. 4.3 de mai sus
va fi obligatoriu încheiat în formă scrisă (purtând semnătura
reprezentantului legal al Partenerului) și va conține
înțelegerea părților (Participant și Partener) cu privire la
colaborarea acestora în legătură cu Proiectul și prezentul
Program, în acord cu prevederile prezentului Regulament.
Acordul de parteneriat va fi trimis Organizatorului inițial în
formă scanată (fișier tip .jpg sau .pdf) la înscrierea în
Program, și va fi prezentat ulterior în original, la cererea
Organizatorului, în maxim o (1) zi lucrătoare de la cererea
scrisă a acestuia. Pentru clarificare, înscrierea în Program
a Proiectelor de către Participanti se face în beneficiul
Partenerilor, implementarea Proiectului declarat câștigător
urmând a se realiza de către Partenerul Participantului care
a propus Proiectul desemnat câștigător, conform
prevederilor prezentului Regulament.
4.5. Partenerii Participantilor trebuie să-și desfășoare
activitatea
în
domeniul
corespunzător
Proiectului/Proiectelor înscris/înscrise în Program, conform
actului constitutiv și statutului, precum și hotărârii
judecătorești de acordare a personalități juridice și
înregistrărilor din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ori
actului de reglementare a activității acestora, după caz.
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Foundations or the act regulating their activity, as
appropriate.
4.6. Participants and Partners expressly and
unequivocally accept and will ensure that, if the Project
entered in the Program is declared a winner, regardless
of the person holding the intellectual property rights to
that Project, these rights are transferred to the
Organizer free of any obligations.
Participants and Partners guarantee and declare to the
Organizer that they are the rightful owners of the
intellectual property titles contained or used in the
Project and bear full responsibility in the event of any
allegations by third parties for the violation of intellectual
property rights related to the Program and directed
against the Organizer.

4.6. Participanții si Partenerii accepta în mod expres și
neechivoc și se vor asigura că, în cazul în care Proiectul
înscris în Program este declarat câștigător, indiferent de
persoana care deține drepturile de proprietate intelectuală
asupra Proiectului respectiv, aceste drepturi se transferă
Organizatorului liber de orice obligații.
Participanții și Partenerii garantează şi declară faţă de
Organizator că sunt proprietarii de drept ai titlurilor de
proprietate intelectuală conținute sau folosite în cadrul
Proiectului și poartă întreaga răspundere în cazul unor
eventuale acuzații din partea terților pentru încalcarea de
drepturi de proprietate intelectuală aferente Programului și
îndreptate împotriva Organizatorului.

4.7. At the same time, in this way, the Participant
confirms his and the Partner's agreement to use the
information made available to the Organizer in
connection with the Project and its work, for the purpose
of the Program and the implementation of the Project,
knowing that this information is subject to a
confidentiality obligation only in relation to its use
outside the Program. By entering the Program, the
Participant guarantees to the Organizer that its Project
Partner (established in accordance with Article 4.3
above) is fully aware of the content of this Regulation,
which it undertakes to comply with in its entirety.
4.8. In order to ensure that as many Participants as
possible can be enrolled, each Participant has the right
to enroll in the Program a single Project by completing
a single Enrolment Form.
4.9. At the same time, the Organizer reserves the right
to refuse registration or, where appropriate, to remove
from the Program Projects for which partnership
agreements have been concluded with the Partners on
which there are serious indications of the commission of
crimes of an economic nature, or of the use of means of
management of their own activity that are not compliant
(not integrated) into the policy promoted by the
Organizer. The Organizer is the only one in a position to
decide on the application of the sanction of refusal of
registration in the Program or removal from the
Program, as described above. In the event that a Project
is removed from the Program for the above reasons, the
Organizer may decide that the position thus remaining
free to be occupied by the next Participant, in the order
determined by the jury, Participant who until now does
not occupy an eligible seat.

4.7. Totodată, pe această cale, Participantul confirmă
acordul său și al Partenerului în sensul utilizării informaţiilor
puse la dispoziţia Organizatorului în legătură cu Proiectul
şi activitatea sa și a Partenerilor, în scopul desfăşurării
Programului şi implementării Proiectului, ştiind că aceste
informaţii sunt supuse unei obligaţii de confidenţialitate
doar în raport cu utilizarea lor în afara Programului. Prin
înscrierea
în
Program,
Participantul
garantează
Organizatorului că Partenerul său de Proiect (stabilit
conform art. 4.3 de mai sus) cunoaște în întregime
conținutul prezentului Regulament, pe care se obligă să îl
respecte în integralitate.
4.8. Pentru a se asigura posibilitatea de înscriere a cât mai
multor Participanți, fiecare Participant are dreptul să înscrie
în Program un singur Proiect, prin completarea unui singur
Formular de înscriere.
4.9. Totodată, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza
înscrierea ori, după caz, de a elimina din Program
Proiectele pentru a căror implementare s-au încheiat
acorduri de parteneriat cu Partenerii asupra cărora
planează indicii serioase privind săvârşirea unor infracţiuni
de natură economică, ori privind utilizarea unor mijloace de
conducere a activitătii proprii care nu sunt conforme (nu se
integrează) în politica promovată de către Organizator.
Organizatorul este singurul în măsură să decidă cu privire
la aplicarea sancţiunii de refuz al înscrierii în Program ori
de eliminare din Program, conform celor de mai sus. În
situaţia în care un Proiect este eliminat din Program pentru
motivele de mai sus, Organizatorul poate decide că poziţia
astfel rămasă liberă să fie ocupată de către următorul
Participant, în ordinea stabilită de juriu, Participant ce până
la acest moment nu ocupa un loc eligibil.

V. CONDITIONS
PROJECTS

V.
CONDIŢIILE
PROIECTELOR

FOR

THE

ELIGIBILITY

OF

5.1. Projects prepared by participants must meet the
eligibility conditions set out below:
- The Project Initiator shall be employed in accordance
with Article 4.2 above;

PENTRU

ELIGIBILITATEA

5.1. Proiectele pregătite de către Participanţi trebuie să
îndeplinească condiţiile de eligibilitate stabilite mai jos:
- Inițiatorul Proiectului este angajat conform celor stipulate
la art. 4.2 de mai sus;
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-The project falls within the OMV Petrom Group's
Sustainability Strategy, i.e. falls within the areas of: (i)
Environment and Climate Action; (ii) Education and
development opportunities; (iii) Health and safety in
communities, i.e. the project is implemented in one of
the OMV Petrom communities, which are defined as
those communities in which the OMV Petrom Group
operates (i.e.. exploration, production, refining,
distribution, and so on. ) or in Bucharest. The list of
communities can be found in the Intranet section =>
https://intranet.omvpetrom.com/ro/campionatul-devoluntariat;
- The Enrolment Form was completed and uploaded by
accessing the link communicated via OMV Petrom
Intranet News at the launch of the Program. The
registration of projects will be done through the Intranet
where the link will be indicated to the
https://campionatvoluntariat.ro/ website or by copying
the link
and accessing it
through the Internet
applications (Google, Chrome, etc.) to the
https://campionatvoluntariat.ro/ website within the
deadline, May 22, 2022, at 12.00 a.m.;
- The Participant has entered into a partnership
agreement with the Partner;
- The information provided by the Project Participant is
clear;
- The proposed implementation period of the Project
does not exceed 31 December 2022;
- Within the proposed Project there are no other
companies with the status of financiers or
unique/principal partners as financiers;
- The project must include a voluntary component.
Volunteering can be classic or volunteering based on
skills. In the case of the latter, employees can use their
professional skills to meet the development needs of
NGOs;
- The amount requested by the Participant for the
Project entered in the Programme shall not exceed EUR
6.000.
Projects that do not meet one of the above eligibility
conditions will be rejected. Projects that meet all
eligibility conditions will be accepted to be included in
the evaluation process.

-Proiectul se încadrează în Strategia de Sustenabilitate a
Grupului OMV Petrom, respectiv se încadrează în
domeniile: (i) Mediu și acțiuni climatice; (ii) Educație si
oportunități de dezvoltare; (iii) Sănătate și siguranță în
comunități, respectiv proiectul se implementează într-una
din comunitățile OMV Petrom, care – sunt definite ca fiind
acele comunități în care Grupul OMV Petrom desfășoară
activități (i.e. explorare, producție, rafinare, distribuție s.a.)
sau în București. Lista comunităților poate fi consultată în
secțiunea
de
Intranet
=>
https://intranet.omvpetrom.com/ro/campionatul-devoluntariat;
- Formularul de înscriere a fost completat și încărcat prin
accesarea link-ului comunicat prin OMV Petrom Intranet
News, cu ocazia lansării Programului. Înscrierea
Proiectelor se va face prin intermediul Intranetului unde va
fi indicat link-ul către site-ul https://campionatvoluntariat.ro/
sau prin copierea link-ului și accesarea acestuia prin
aplicațiile din internet (Google, Chrome etc.) către site-ul
https://campionatvoluntariat.ro/ în termenul limită, 22 mai
2022, ora 12.00 a.m.;

5.2. Cannot be entered in the Program:
- Projects that do not fall within the objectives referred
to in Section 2 of the Regulation and do not involve
voluntary activities;
- Projects not entered on the basis of the Programme's
Enrolment Form;
- Applications for individual funding (e.g. scholarships,
travel sponsorships, etc.);
- Projects requiring loans or covering retroactive
expenditure on completed or ongoing projects;
- Projects of a political nature;
- Projects of a religious nature;
- Projects that incite xenophobia, racism, violence,
hatred;

5.2. Nu pot fi înscrise în Program:
- Proiectele care nu se înscriu în obiectivele menționate la
Sectiunea 2 din Regulament şi nu implică activități de
voluntariat;
- Proiectele care nu sunt înscrise pe baza Formularului de
înscriere al Programului;
- Cererile de finanţări individuale (ex. burse, sponsorizări
pentru călătorii etc.);
- Proiectele prin care se solicită acordarea unor
împrumuturi ori acoperirea unor cheltuieli retroactive ale
unor proiecte încheiate sau în curs de desfăşurare;
- Proiectele de natură politică;
- Proiectele de natură religioasă;
- Proiectele care instigă la xenofobie, rasism, violenţă, ură;

- Participantul a încheiat un acord de parteneriat cu
Partenerul;
- Informațiile furnizate de Participant în Proiect sunt clare;
- Perioada propusă de implementare a Proiectului nu
depășește 31 decembrie 2022;
- În cadrul Proiectului propus nu există ca finanțatori alte
companii cu statutul de finanțatori sau parteneri
unici/principali;
- Proiectul trebuie să includă o componentă de voluntariat.
Voluntariatul poate fi clasic sau voluntariat bazat pe
abilități. În cazul celui din urmă menționat, angajații iși pot
folosi abilitățile profesionale pentru a răspunde nevoilor de
dezvoltare ale ONG-urilor;
- Suma solicitată de Participant pentru Proiectul înscris în
Program să nu depășească 6.000 EUR.
Proiectele care nu îndeplinesc una dintre condițiile de
eligibilitate menționate anterior vor fi respinse. Proiectele
care îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate vor fi
acceptate pentru a fi incluse în procesul de evaluare.
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- Projects with a discriminatory message towards
certain social/ethnic categories;
- Projects that encourage the consumption of alcohol or
any substances prohibited by law;
- Projects whose costs of implementing the activities to
be financed by the Organiser relate to one of the
following categories of expenditure:
•
rent costs for the premises of an NGO;
•
amounts that would be paid to Project staff or
groups of volunteers involved in the implementation of
the Project;
•
costs
to
cover
other
"projects/financing/sponsorships";
•
interest due to banks or other non-bank financial
institutions;
•
fines and penalties;
•
debts of any kind of Participants.
5.3. Projects which:
•
contains considered offensive or libellous,
immoral, vulgar and/or discriminatory or contrary to
good morals/practices, etc., the assessment of these
issues being at the discretion of the Organizer and/or
the Agency;
•
contain documents or different markings or have
logos, marks or other markings affixed which may
infringe the intellectual property rights of third parties or
are taken from various sources (show the logo of
websites or represent images offered on the market by
various manufacturers or traders, by way of
presentation, etc.),analysis and assessment of these
issues being at the discretion of the Organiser and/or
the Agency;
•
are not related to the Programme as referred to in
this Regulation.
•
do not meet all the eligibility conditions for
Participants and the Project as set out in this
Regulation.

- Proiectele cu mesaj discriminatoriu faţă de anumite
categorii sociale/etnice;
- Proiectele care încurajează consumul de alcool sau orice
fel de substanțe interzise prin lege;
- Proiectele ale căror costuri de implementare a activităţilor
ce urmează a fi finanţate de către Organizator privesc una
dintre următoarele categorii de cheltuieli:
•
costuri de chirie pentru sediul unei ONG;
•
sume ce ar fi achitate personalului de Proiect sau
grupurilor de voluntari implicați în implementarea
Proiectului;
•
costuri
pentru
acoperirea
unor
altor
„proiecte/finanțări/sponsorizări”;
•
dobânzi datorate băncilor sau altor instituții financiare
nebancare;
•
amenzi și penalități;
•
datorii de orice fel ale Participanților.
5.3. Nu sunt admise pentru înscrierea în Program
Proiectele care:
•
prezintă un conținut considerat jignitor sau calomnios,
imoral, vulgar și/sau discriminator ori contrar bunelor
moravuri/practici etc., aprecierea acestor aspecte fiind la
latitudinea Organizatorului si/sau Agentiei;
•
conțin înscrisuri sau diferite însemne ori au aplicate
sigle, mărci sau alte însemne care ar putea încălca drepturi
de proprietate intelectuală ale unor terți sau sunt luate din
diverse surse (prezintă sigla unor site-uri sau reprezintă
imagini oferite pe piață de diverși producători sau
comercianți, cu titlu de prezentare etc.), analiză şi
aprecierea acestor aspecte fiind la latitudinea
Organizatorului și/sau Agenției;
•
nu au legătură cu Programul așa cum sunt menționate
în prezentul Regulament.
•
nu îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate pentru
Participanți și pentru Proiect, astfel cum sunt stabilite prin
prezentul Regulament.

VI. REGISTERING PROJECTS IN THE PROGRAM

VI. ÎNSCRIEREA PROIECTELOR ÎN PROGRAM

6.1. Participants can enrol in the Program by filling out
the Enrolment Form.
6.2. The Enrolment Form is available on the Intranet and
https://campionatvoluntariat.ro/ and will be completed
by the Participants.
6.3. The completed Enrolment Forms in the Program
will be sent to the Organizer via the Intranet, where the
link to the https://campionatvoluntariat.ro/ website will
be indicated or by copying the link and accessing it
through internet applications (Google, Chrome etc.).

6.1. Participanţii se pot înscrie în Program prin
completarea Formularului de înscriere.
6.2. Formularul de înscriere este disponibil pe Intranet şi
pe https://campionatvoluntariat.ro/ şi va fi completat de
către Participanţi.
6.3. Formularele de înscriere în Program, completate, vor
fi transmise Organizatorului prin intermediul Intranetului,
unde
va
fi
indicat
linkul
catre
site-ul
https://campionatvoluntariat.ro/ sau prin copierea link-ului
şi accesarea acestuia prin aplicațiile din internet (Google,
Chrome etc.).
6.4. Cu ocazia transmiterii Formularelor de înscriere,
Participanții sunt obligați să furnizeze
următoarele
documente
(prin
încărcare
pe
site
https://campionatvoluntariat.ro/):
•
Acordul de parteneriat încheiat în conformitate cu
prevederile art. 4.3 din prezentul Regulament;

6.4. When submitting the
Enrolment Forms,
Participants are required to provide the following
documents (by
uploading to the website
https://campionatvoluntariat.ro/):
•
The Partnership Agreement concluded in
accordance with Article 4.3 of this Regulation;
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•
Status in the case of Partners who have the legal
form of a non-governmental organization (NGO);
•
Proof in the register of entities/units of worship for
which tax deductions are granted, organized by the
National Agency for Tax Administration;
•
Other relevant documents on the preparation of
participants: diplomas of merit and excellence, awards,
media appearances, publications, etc.;
•
Detail of the budget of the Project for which
funding is requested;
•
Project Gallery: photo and/ or video (for the
purpose of demonstrating the existence of the need to
which the Project is addressed in the community and/ or
steps already taken towards the implementation of the
Project) – meaning in which the form of consent is
attached as Annex 1 to this Regulation.
Note:
At this stage of the Championship, images containing
physical characteristics of individuals will NOT be
sent/uploaded without obtaining and documenting their
prior consent. Participants and/or their Partners are
responsible for this.

•
Statutul în cazul Partenerilor care au formă juridică de
organizație non-guvernamentală (ONG);
•
Dovada înregistrării în Registrul entităților/ unităților
de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, organizat de
Agenția Națională de Administrare Fiscală;
•
Alte documente relevante privind pregătirea
Participanţilor: diplome de merit şi excelenţă, premii,
apariţii în media, publicaţii etc.;
•
Detalierea bugetului de implementare a Proiectului
pentru care se solicită finanţarea;
•
Galerie Proiect: foto şi/ sau video (în scopul
demonstrării existenţei nevoii căreia i se adresează
Proiectul în comunitate şi/ sau paşi deja făcuţi în direcţia
implementării Proiectului) – sens în care se aplică
formularul de consimțământ inclus ca Anexa nr. 1 la
prezentul Regulament.
Notă:
În această fază a Campionatului NU se vor trimite / încărca
imagini care să conțină caracteristici fizice ale unor
persoane fără obținerea și documentare consimțământului
prealabil al acestora. Participanții și/sau Partenerii acestora
sunt responsabili de acest aspect.

6.5. Only those Projects whose Enrolment Forms and
documents to be attached in accordance with Article 6.4
above shall be accepted for the purpose of assessing
and designating the winners, only those Projects whose
Application Forms and documents to be annexed in
accordance with Article 6.4 above have been received
by the Organizer through the means of communication
referred to in Article 6.3 above, from 03 May to 22 May
2022,12.00 a.m.
If the photo/audio materials provided by the Participants
include the image, voice or other personal data of other
persons, it is necessary for them to inform in advance
those persons that their data will be provided to OMV
Petrom SA (providing these persons with the
information in this Regulation related to data
processing) and to obtain their consent.

6.5. Vor fi acceptate în vederea evaluării și desemnării
câștigătorilor, doar acele Proiecte ale căror Formulare de
înscriere și documente care trebuie anexate în
conformitate art. 6.4 de mai sus, au fost primite de
Organizator prin mijloacele de comunicare menţionate la
art. 6.3 de mai sus, în perioada 03 mai– 22 mai 2022, ora
12.00 a.m..

6.6. The Organizer reserves the right to remove from
the Program any Participant who has not registered the
Enrolment
Form
and
the
attached
documents/information from the Program, as provided
above.

6.6. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina din
Program orice Participant care nu a înregistrat până la
data-limită
Formularul
de
înscriere
și
documentele/informațiile anexate, conform prevederilor de
mai sus.

VII. PROJECTS
DESIGNATION

WINNERS

VII. EVALUAREA PROIECTELOR ȘI DESEMNAREA
CÂŞTIGĂTORILOR

With a view to the designation of the Winning Projects,
the evaluation will take place by the Programme Jury
(hereinafter referred to as the "Jury") in order to
establish the Winning Projects, as follows:

În vederea desemnării Proiectelor câștigătoare, va avea loc
evaluarea de către juriul Programului (denumit în
continuare „Juriul”) în vederea stabilirii Proiectelor
câștigătoare, după cum urmează:

EVALUATION

AND

În cazul în care materialele foto/audio furnizate de
Participanții la Program cuprind imaginea, vocea sau alte
date cu caracter personal ale altor persoane, este necesar
ca aceștia să aducă în prealabil la cunoștința acelor
persoane faptul că datele lor vor fi furnizate către OMV
Petrom SA (facilitând către aceste persoane informațiile din
acest Regulament legate de prelucrarea datelor) și să
obțină acordul acestora în acest sens.
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7.1. Within the Framework of the Project Assessment
Phase, the Jury will evaluate all Projects entered in the
Programme in accordance with the conditions laid down
in Article 7.4 below.
7.2. The jury is composed of internal members of the
Organizer (employees of the Organizer) and external
members (representatives of some NGOs with
experience on volunteering, public institutions and
opinion leader, selected by the Organizer).
7.3. In the Framework of the Project Evaluation Phase
of the 2022 edition of the Programme, which will take
place from 02 June to 14 June, the members of the Jury
will each note all Projects entered in the Programme.
Each member of the Jury shall note all projects
assigned to him. The ranking established following the
evaluation of The Jury is relevant for the determination
of 100% winning projects.
The Organizer centralizes the results of the evaluation
of each member of the Jury and draws up the list of
finalist Projects.
7.4. The selection criteria to be analysed by the
members of the Jury for the scoring and division of
projects are:

7.1. În cadrul Fazei de Evaluare a Proiectelor, Juriul va
evalua toate Proiectele înscrise în Program, în conformitate
cu condițiile stabilite art.7.4 de mai jos.

Relevance refers to the extent to which the Project
supports the need identified with data – from studies,
consultations at the community level or from its own
experience; responds to real needs and falls within the
areas set out in the OMV Petrom Sustainability
Strategy – environment and climate action, education
and opportunities for development, health and safety in
communities (such as the examples below) and
contributes
to
the
Sustainable
Development
Goals("SDG");illustrates how
project meets the
identified need, and the change at the end of the
implementation of the Project is quantifiable and real.

Relevanța se referă la măsura în care Proiectul: susține
nevoia identificată cu date – din studii, consultări la nivelul
comunității sau din experiența proprie; răspunde unor nevoi
reale și se încadrează în domeniile în domeniile stabilite din
Strategia de sustenabilitate OMV Petrom – mediu și acțiuni
climatice, educație si oportunități de dezvoltare, sănătate și
siguranță în comunități (precum exemplele de mai jos) și
pe termen lung contribuie la Obiectivele de Dezvoltare
Durabilă (“ODD”); ilustrează modalitatea prin care Proiectul
răspunde nevoii identificate, iar schimbarea la sfârșitul
implementării Proiectului este cuantificabilă și reală.

The Impact and beneficiaries refer to the extent to
which the Project: generates changes with impact both
in the short term, especially in the medium and long
term; influences a relevant number of direct and indirect
beneficiaries (the lives of how many people will be
changed for the better and how, directly, but also
indirectly, following the implementation of the proposed
Project?); increases over time, and the community
benefits in the long term.

Impactul și beneficiari se referă la măsura în care
Proiectul: generează schimbări cu impact atât pe termen
scurt, cât mai ales mediu și lung; influențează un număr
relevant de beneficiari direcți și indirecți (viețile câtor
oameni vor fi schimbate în bine și cum anume, în mod
direct, dar și indirect, în urma implementării Proiectului
propus?); crește în timp, iar comunitatea beneficiază pe
termen lung.

The feasibility of implementation and volunteering
refers to the extent to which the Project: has SMART
objectives (specific, measurable, tangible within budget,
realistic and time-framed); has a detailed activity plan;
involves a partner organisation that facilitates the
achievement of the proposed objectives; is to be
implemented with the support of a relevant number of
volunteers, relative to the activity plan (OMV Petrom
employees, volunteers from the partner organisation,
volunteers from beneficiaries/community).

Fezabilitatea implementării și voluntariat se referă la
măsura în care Proiectul: are obiective SMART(specifice,
măsurabile, tangibile în limita bugetului, realiste și
încadrate în timp); are planul de activități detaliat; implică o
organizație parteneră care facilitează atingerea obiectivelor
propuse; urmează să fie implementat cu sprijinul unui
număr relevant de voluntari, raportat la planul de activități
(angajați OMV Petrom, voluntari din partea organizației
partenere,
voluntari
din
rândul
beneficiarilor/din
comunitate).

7.2. Juriul este compus din membri interni ai
Organizatorului (angajați ai Organizatorului) și membri
externi (reprezentanți ai unor ONG-uri cu experiență pe
voluntariat, instituții publice și lider de opinie, selectați de
către Organizator).
7.3. În cadrul Fazei de evaluare a Proiectelor din ediția
2022 a Programului, care se va desfășura în perioada 02
iunie – 14 iunie, membrii Juriului vor nota, fiecare în parte,
toate Proiectele înscrise în Program.
Fiecare membru al Juriului notează toate Proiectele care îi
sunt repartizate. Clasamentul stabilit în urma evaluării
Juriului este relevant pentru determinarea Proiectelor
câștigătoare în proporție de 100%.
Organizatorul centralizează rezultatele evaluării fiecarui
membru al Juriului și întocmește lista Proiectelor finaliste.
7.4. Criteriile de selecție care vor fi analizate de către
membrii Juriului pentru notarea și departajarea Proiectelor
sunt:
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Sustainability refers to the extent to which the Project
contributes to the creation of functional behaviours,
structures or mechanisms, possibly to be extended;
generates a long-term change; results, effects, activities
or actions under the proposed Project have the potential
to last over time and after the end of funding.

Sustenabilitatea se referă la măsura în care Proiectul:
contribuie la crearea unor comportamente, structuri sau
mecanisme funcționale, posibil de extins; generează o
schimbare pe termen lung; rezultatele, efectele, activitățile
sau acțiunile din cadrul Proiectului propus au potențial să
reziste în timp și după încheierea finanțării.

The realistic and transparent budget refers to the
extent to which the Project: has budgeted the necessary
costs corresponding to the proposed activities and
market reality; co-opt a Partner that provides cofinancing or support of any other kind to achieve the
proposed objectives.

Bugetul realist și transparent se referă la măsura în care
Proiectul: are trecute în buget costurile necesare,
corespunzătoare activităților propuse și realitatății din piață;
cooptează un Partener care asigură cofinanțarea ori
suportul, de orice altă natură, pentru atingerea obiectivelor
propuse.

Visibility refers to the benefits of images generated by
the Project for the company (communication plan, OMV
Petrom logo mention, public potential reached).

Vizibilitatea se referă la beneficiile de imaginie generate
de Proiect pentru companie (plan de comunicare, mențiune
logo OMV Petrom, potențial public atins).

Innovation refers to the extent to which the Project:
proposes innovative solutions to address identified
needs; integrates innovative technologies or includes
digitalisation components.

Inovația se referă la măsura în care Proiectul: propune
soluții inovatoare pentru adresarea nevoilor identificate;
integrează tehnologii inovatoare sau include componente
de digitalizare.

Areas of Sustainability strategy OMV Petrom,
addressed by the projects supported by the Volunteer
Championship
–
Medium
and climate action;
Education and development opportunities; health and
safety in the community– will cover, but not limited to,
initiatives such as:

Domeniile din Strategia de sustenabilitate OMV Petrom,
adresate prin proiectele susținute prin Campionatul de
Voluntariat – Mediu și acțiuni climatice; Educație si
oportunități de dezvoltare; sănătate și siguranță în
comunități – vor acoperi, fără a se limita la, inițiative
precum:

Environmental projects and climate action will
cover:
- Solutions that contribute to increasing energy
efficiency and lowering carbon dioxide emissions;
- Promoting resource efficiency in an innovative way
(circularity), minimising waste and pollution;
- Solutions for protecting biodiversity and restoring
ecosystems;
- Campaigns to protect the environment and promote
a sustainable way of life;
- Education campaigns on environmental protection;
- Greening solutions.

Proiectele de mediu si acțiuni climatice vor acoperi:
Soluții care contribuie la creșterea eficienței
energetice și la scăderea emisiilor de dioxid de carbon;
Promovarea eficienței resurselor într-un mod inovator
(circularitate), minimizarea deșeurilor și a poluării;
Soluții pentru protejarea biodiversității și restabilirea
ecosistemelor;
Campanii pentru protejarea mediului înconjurător și
promovarea unui mod de viață sustenabil;
Campanii de educare cu privire la protecția mediului;
Soluții de ecologizare.

ODD 7, ODD 12, ODD 13, ODD 14, ODD 15, ODD 4

ODD 7, ODD 12, ODD 13, ODD 14, ODD 15, ODD 4
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Education projects and development opportunities
will cover:
- Initiatives
to
support
(professional)
education through the development of
technical and vocational skills to support
the employment of graduates;
- Initiatives supporting the development and
modernization of school infrastructure in
OMV Petrom communities;
- Initiative to support access to education for
vulnerable groups;
- Initiative that supports students' personal
development;
- Initiatives supporting the deployment of
events, partnerships and new ways of
working and collaborating in the field of
sustainability;
- Environmental, environmental education
initiative.

Proiectele de educație si oportunități de dezvoltare vor
acoperi:
- Inițiative pentru susținerea învățământului
(profesional) prin dezvoltarea de competente
tehnice și vocaționale care să susțină
angajarea absolvenților;
- Inițiative
care
susțin
dezvoltarea
și
modernizarea
infrastructurii
școlare
în
comunitățile OMV Petrom;
- Inițiative care sprijină accesul la educație
pentru grupurile vulnerabile;
- Inițiative care sprijină dezvoltarea personală a
elevilor;
- Inițiative care susțin desfășurarea de
evenimente, parteneriate și noi modalități de
lucru și colaborare în domeniul sustenabilității;
- Inițiative de educație despre mediul
înconjurător, ecologică.

ODD 4, ODD 8, ODD 10

ODD 4, ODD 8, ODD 10

Sustainable and safe health projects and
communities will cover:
- Campaigns to prevent accidents in the
territory/communities;
- Education/prevention
campaigns
–
calamities;
- Road safety education campaigns;
- First aid, first responders;
- Blood donation campaigns;
- Health awareness campaigns or preventive
diseases – e.g. oral hygiene;
- Projects for access to safe, sustainable and
accessible transport systems for all;
- Projects to ensure universal access to safe,
inclusive and accessible green and public
spaces for all population groups, but
especially mothers and children, elderly or
disabled people;

Proiectele pentru sanatate si comunități sustenabile si
sigure vor acoperi:
- Campanii de prevenție a accidentelor în
teritoriu/comunitati;
- Campanii de educație/prevenție – calamități ;
- Campanii de educație privind road safety;
- Prim-ajutor, first responders;
- Campanii de donare de sânge;
- Campanii de constientizare sănătate sau
preventive boli – ex. igiena orală;
- Proiecte pentru accesul la sisteme de transport
sigure, sustenabile si accesibile pentru toti;
- Proiecte prin care se asigurara accesul
universal la spatii verzi si publice sigure,
incluzive si accesibile, pentru toate grupurile
de populatie, dar mai ales mame si copii,
persoane in etate sau cu dizabilitati;
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-

-

Reducing the negative impact on the
environment in cities, including by paying
special attention to air quality and
management of municipal and other waste;
Accident prevention campaigns in the
territory.

-

-

Reducerea impactului negativ asupra mediului
in orase, inclusiv prin acordarea unei atentii
deosebite calitatii aerului si gestionarii
deseurilor municipale si de alt tip;
Campanii de prevenție a accidentelor în
teritoriu.

ODD3

ODD3

7.5. Following the completion of the Evaluation Phase
in accordance with Article 7.3 above, a ranking of all
Projects entered in the Program will be established. At
the end of the Project Assessment Phase, the Organizer
will draw up a report in which the ranking of the Projects
will be mentioned and will validate the scoring
procedure carried out by the members of the Jury.
7.6. The ranking of the Evaluation Phase resulting from
the procedure described in Article 7.3 above is relevant
to the determination of 100% winning Projects.

7.5. În urma parcurgerii Fazei de Evaluare conform art. 7.3
de mai sus, se va stabili un clasament al tuturor Proiectelor
înscrise în Program. La finalul Fazei de Evaluare a
Proiectelor, Organizatorul va întocmi un proces-verbal în
care va fi menționat clasamentul Proiectelor şi va valida
procedura de notare efectuată de către membrii Juriului.
7.6. Clasamentul Fazei de Evaluare rezultat în urma
procedurii descrise la art.7.3 de mai sus, este relevant la
determinarea Proiectelor câștigătoare în proporție de
100%.

7.7. The successful projects of the Programme are
determined from those that score the highest from the
Jury assessment, within the budget allocated for this
edition of the Program and according to the Organizer's
decision to support one project or another.
7.8. Based on the order of the Projects in the final
ranking, the Organizer will grant funding, under Section
8, to the Projects occupying the first places, up to cover
a total proposed financing amount of EUR 72,000.
7.9. The Organiser will determine which Projects will
benefit from funding, without there being a mimim
number of Projects that should be funded by the
Organiser.
7.10. For this edition of the Program, the list of Winning
Projects will be made public by posting on the Intranet
by 19 June 2022 at the latest.
7.11. Within 5 calendar days from the date of publication
on the Intranet of the Winning Projects, the Winning
Participants will be contacted at the e-mail address with
which they have registered in the Program in the
Enrolment Form.
7.12. In order to validate the winning Project position,
the Participant is obliged to confirm receipt of the
notification of the designation as the winner and to
provide the Organizer with the supporting documents
necessary for the conclusion of the sponsorship
contract, within 3 calendar days from the date on which
it was notified by the Organizer that it has been
designated the winner.
The supporting documents to be submitted by the
Participant are as follows:

7.7. Proiectele câștigătoare ale Programului sunt stabilite
dintre cele care obțin cel mai mare punctaj în urma evaluării
Juriului, în limita bugetului alocat pentru aceasta ediție a
Programului și în funcție de decizia Organizatorului de a
sprijini un anumit Proiect sau altul.
7.8. Pe baza ordinii Proiectelor din clasamentul final,
Organizatorul va acorda finanțare, în condițiile Secțiunii 8,
Proiectelor care ocupă primele locuri, până la acoperirea
unei sume totale de finanțare propuse de 72.000 EURO.
7.9. Organizatorul va stabili care sunt Proiectele care vor
beneficia de finanțare, fără să existe număr mimim de
Proiecte ce ar trebui să fie finanțate de Organizator în mod
obligatoriu.
7.10. Pentru această ediție a Programului, lista Proiectelor
câştigătoare va fi adusă la cunoştinţa publicului prin
afişarea pe Intranet, până cel târziu la data de 19 iunie
2022.
7.11. În maximum 5 zile calendaristice de la data publicării
pe Intranet a Proiectelor câștigătoare, vor fi contactați
Participanţii câștigători, pe adresa de e-mail cu care aceștia
s-au înscris în Program in Formularul de inscriere.
7.12. Pentru validarea poziţiei de Proiect câştigător,
Participantul este obligat să confirme primirea notificării
privind desemnarea drept câștigător și să transmită
Organizatorului documentele justificative necesare
încheierii contractului de sponsorizare, în termen de 3 zile
calendaristice de la data la care a fost anunţat de
Organizator ca a fost desemnat câștigător.
Documentele justificative care trebuie transmise de
Participant, sunt următoarele:
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If the contract is concluded with a Partner that is a
non-governmental organization (NGO),the following will
be transmitted:
•
the tax registration certificate;
•
the court decision of the setting up the NGO;
•
the instrument of incorporation and the statute of
the NGO; if these documents have changed since the
NGO was founded, then the amending documents will
also be sent together with the court decision attesting to
the inclusion of such changes in the Register of
Associations and Foundations;
•
if, according to the statutes, the task relating to the
conclusion of the legal acts of the NGO is exercised by
the Board of Directors, not expressly assigned to the
President or another person in the management of the
NGO, then an authorization will be required for the
President/person designated to sign the sponsorship
contract;
•
a document showing the account number and the
name of the bank to which the NGO's bank account is
opened;
•
a certificate attesting to the NGO's registration in
the Register of Associations and Foundations;
•
proof of the registration of the NGO in the Register
of Entities/Units of Cult for which tax deductions are
granted to be organized by the A.N.A.F..

În cazul în care contractul se va încheia cu un
Partener care este o organizație non-guvernamentală
(ONG), se vor transmite:
•
certificatul de înregistrare fiscală;
•
hotărârea judecătorească de înfiinţare a ONG-ului;
•
actul constitutiv şi statutul ONG-ului; dacă aceste
documente au suferit modificări faţă de momentul înfiinţării
ONG-ului, atunci se vor transmite şi documentele
modificatoare împreună cu hotărârea judecătorească care
atestă înscrierea respectivelor modificări în Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor;
•
dacă potrivit statutului, atribuţia referitoare la
încheierea actelor juridice ale ONG-ului este exercitată de
Consililul Director, nefiind atribuită în mod expres
preşedintelui sau altei persoane din conducerea ONG-ului,
atunci va fi necesară o împuternicire pentru preşedinte/
persoana desemnată să semneze contractul de
sponsorizare;
•
un document din care să rezulte numărul contului şi
numele băncii la care este deschis contul bancar al ONGului;
•
un certificat care atestă înscrierea ONG-ului în
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
•
dovada
înscrierii
ONG-ului
în
Registrul
entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri
fiscale care va fi organizat de A.N.A.F..

If the sponsorship contract is concluded with a
Partner who is a learning unit, the following shall be
transmitted:
•
the tax registration certificate;
•
the decision to appoint the director of the teaching
establishment;
•
a document showing the account number and the
name of the bank to which the bank account of the
learning unit is opened.

În cazul în care contractul de sponsorizare se va
încheia cu un Partener care este o unitate de învaţământ,
se vor transmite:
•
certificatul de înregistrare fiscală;
•
decizia de numire în funcţie a directorului unităţii de
învaţămant;
•
un document din care să rezulte numărul contului şi
numele băncii la care este deschis contul bancar al unităţii
de învaţămant.

If the sponsorship contract is concluded with a
Partner who is a public medical unit, the following shall
be transmitted:

În cazul în care contractul de sponsorizare se va
încheia cu un Partener care este o unitate medicală
publică, se vor transmite:

•
the tax registration certificate;
•
the decision to appoint the director of the medical
establishment;
•
a document showing the account number and the
name of the bank to which the bank account of the
medical unit is opened.

•
certificatul de înregistrare fiscală;
•
decizia de numire în funcţie a directorului unităţii
medicale;
•
un document din care să rezulte numărul contului şi
numele băncii la care este deschis contul bancar al unităţii
medicale.

Failure to validate the winning Project position and
failure to submit supporting documents within the time
limit referred to in paragraph 1 of this Article 7.12 entitles
the Organizer to stop granting funding and to decide that
the position thus remaining free is to be occupied by the
next Participant in the final ranking, a Participant who,
until now, does not occupy a winning place and who will
have to follow the validation procedure described
above.

Lipsa validării poziţiei de Proiect câştigător şi
netransmiterea documentelor justificative în termenul
menţionat la alin.1 al prezentului art. 7.12, dă dreptul
Organizatorului de a nu mai acorda finanţarea și de a
decide ca poziţia astfel rămasă liberă să fie ocupată de
către următorul Participant din clasamentul final,
Participant care până la acest moment nu ocupa un loc
câștigător și care va trebui să urmeze procedura de
validare descrisă mai sus.
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7.13. The Organizer may decide at any time to change
the duration of the Program (by default, and any integral
part of the Program) by an addendum to the Regulation
(document that will be displayed on the Intranet at least
24 hours before its provisions become applicable).

7.13. Organizatorul poate hotărî oricând modificarea
duratei Programului (implicit, şi a oricărei părți integrante a
Programului), printr-un act adițional la Regulament
(document care va fi afișat pe Intranet cu cel puţin 24 de
ore înainte ca prevederile acestuia să devină aplicabile).

VIII.SECTION 8. FINANCIALS AGREEMENTS
8.1.The Organizer supports through the Program the
implementation of the Participants' Winning Projects, by
providing funding of up to EUR 6,000/Project. The
financing of each Project will be granted to the Partner
who will implement the Project, on the basis of a
sponsorship contract to be concluded according to a
model contract to be determined by the Organizer. The
Participant shall be obliged, by the partnership
agreement concluded in accordance with Article 4.3 of
the Regulation, to indicate which Partner will be the
holder of the sponsorship contract if the Project entered
in the Program is designated as the winner.
8.2.The Organiser will grant funding for the Winning
Projects up to a total of EUR 72,000.
8.3. The Organizer reserves the right not to grant or,
where appropriate, to request the return of the amounts
covered by the financing granted, without any
compensation, in the following situations:
a) if the Participant has entered into the Program a
Project which does not comply with the conditions
and/or characteristics required, or if the Project has
defining elements (including the objectives concerned)
which are not able to achieve the purpose for which the
Program is organised;
b) if the Participant does not comply with any of the
provisions of this Regulation or the terms and conditions
of use of the Intranet;
c) if the Participant has not adequately or in a timely
manner provided information requested by the
Organizer for the conduct of the Program and the grant
of funding, and/or requested by this Regulation;
8.4. It is not possible to change the amount of funding
provided by the Organizer under the Program, nor to
replace it with another good or service.

IX. PROCEDURE FOR CONTESTING WINNERS
9.1. Contestations regarding the process of designating
the Winners of the Program may be made within 24
hours of the date of display of the winners' names on
the Intranet. The contestation shall be sent to the
Organizer
by
e-mail
to
the
address
voluntar@petrom.com and shall include: (i) name,
domicile, identification data; (ii) the presentation of the
factual grounds on which the appeal is based.

VIII.SECȚIUNEA 8. FINANŢĂRILE ACORDATE
8.1. Organizatorul susține prin intermediul Programului
implementarea Proiectelor câștigătoare ale Participanților,
prin acordarea unei finanțări de până la 6.000 de
EURO/Proiect. Finanțarea fiecărui Proiect se va acorda
Partenerului care va implementa Proiectul, în baza unui
contract de sponsorizare ce va fi încheiat conform unui
model de contract ce va fi stabilit de Organizator.
Participantul este obligat ca, prin acordul de parteneriat
încheiat conform art. 4.3 din Regulament, să indice care
este Partenerul ce va fi titularul contractului de
sponsorizare în cazul în care Proiectul înscris în Program
este desemnat drept câștigător.
8.2. Organizatorul va acorda finanțări pentru Proiectele
câștigătoare în limita totală a sumei de 72.000 EURO.
8.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda ori,
după caz, de a solicita returnarea sumelor ce fac obiectul
finanțărilor acordate, fără vreo despăgubire, în următoarele
situații:
a) dacă Participantul a înscris în Program un Proiect
care nu respectă condițiile și/sau caracteristicile solicitate
ori dacă Proiectul prezintă elemente definitorii (inclusiv
referitoare la obiectivele vizate) care nu sunt în măsură să
conducă la îndeplinirea scopului pentru care Programul
este organizat;
b) dacă Participantul nu respectă oricare dintre
prevederile cuprinse în acest Regulament ori termenii și
condițiile de utilizare a Intranetului;
c) dacă Participantul nu a furnizat în mod corespunzător
sau în timp util informații solicitate de Organizator pentru
desfășurarea Programului și acordarea finanțărilor, și/sau
solicitate prin prezentul Regulament;
8.4. Nu este posibilă modificarea valorii finanțărilor
acordate de către Organizator în cadrul Programului,
precum nici înlocuirea acestora cu un alt bun sau serviciu.

IX.
PROCEDURA
DE
CONTESTARE
A
CÂŞTIGĂTORILOR
9.1. Contestațiile privind procesul de desemnare a
câștigătorilor Programului se pot face în termen de 24 ore
de la data afișării numelor câștigătorilor pe Intranet.
Contestația se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa
voluntar@petrom.com și va cuprinde în mod obligatoriu: (i)
numele, domiciliul, date de identificare; (ii) prezentarea
motivelor de fapt pe care se întemeiază contestația.
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9.2. Contestations will be resolved within 5 working days
from the date of receipt and the reply will be
communicated to the challenger.

9.2. Contestațiile se vor soluționa în termen de 5 zile
lucrătoare de la data primirii şi răspunsul va fi comunicat
contestatorului.

X. PROTECTION OF PERSONAL CHARACTER DATA
X. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Purposes and
processed

categories

of

personal

data

For the purpose:
- of organising and running the competition,
including the registration, selection and validation
of participants (including telephone contact) and
partners;
- the designation and validation of winners and the
awarding of prizes as well as the popularization
of the results of the competition (photo and video
materials)
OMV Petrom SA, as a personal data controller,
processes the following personal data of the
Participants, provided through the Enrolment Forms,
projects, other documentation related to the entry into
the competition (listed in particular in Section 6 of this
Regulation) , including the photo and audio materials
provided by the participants, for which the Consent
Form attached to this Regulation will apply.

Thus, the categories of personal data consist of:
- Application data filled in the forms related to the
Programme, including identification data (name,
surname), signature, data related to the project, contact
data (e-mail, telephone), data related to diplomas,
certifications, experience in volunteering, data related to
the quality of employee in one of the companies
included in the programme, data related to the status of
winner (in the case of winners), data related to
preferences (personal motivation), data related to the
prize won and its value (in the case of winners),
personal data that may result from other documents
provided within the programme by participants, required
by law for the calculation, declaration and payment of
prizes, as applicable.
- The static (photographic) image, dynamic image
(video recordings) and/or voice of the participants in the
case of the presentation of the project or of the winners
for (internal/external) communication by the Operators,
of the project
As far as the video recordings in which the projects are
presented are made by the Agency, the processing of
personal data will be carried out in accordance with the
instructions given by the Operator to the Agency.
In addition, identification and contact data of Volunteers
associated with the Projects will be processed, as
appropriate.

Scopurile şi categoriile de date cu caracter personal
prelucrate
În scopul:
- organizării şi derulării concursului, incluzând
înscrierea, selecția şi validarea participanţilor
(inclusiv contactare telefonică) și a partenerilor
- desemnarea şi validarea câştigătorilor şi atribuirea
premiilor precum și popularizarea rezultatelor
concursului (materiale foto si video)
OMV Petrom SA, în calitate de operator de date cu caracter
personal, prelucrează următoarele date cu caracter
personal ale Participanților, furnizate prin Formularele de
înscriere, proiecte, alte documentații aferente înscrierii în
concurs (listate în particular în cadrul secțiunii 6 din acest
Regulament), cuprinzând și materialele foto și audio
furnizate de participanți, în considerarea cărora se va
aplica Formularul de consimțământ atașat acestui
Regulament.

Astfel, categoriile de date cu caracter personal constau in:
Datele de înscriere completate prin formularele
aferente Programului, cuprinzând date de identificare
(nume, prenume), semnătura, date legate de proiect, date
de contact (e-mail, telefon), date legate de diplome,
certificări, experiență în voluntariat, date legate de calitatea
de angajat in una dintre companiile care sunt incluse in
program, date legate de calitatea de câștigător (in cazul
câștigătorilor), date referitoare la preferințe (motivație
personală), date legate de premiul câștigat și valoarea
acestuia (in cazul câștigătorilor), date cu caracter personal
care pot rezulta din alte documente furnizate in cadrul
programului de participanți, solicitate de lege pentru
calculul, declararea si plata premiilor, după cum este
aplicabil.
Imaginea statică (fotografică), imaginea dinamică
(înregistrări video) și/sau vocea participanților în cazul
prezentării proiectului sau a câștigătorilor pentru
comunicarea (internă/externă) de către Operatori, a
proiectului
În ceea ce privește înregistrările video în cadrul cărora se
prezintă proiectele, acestea se realizeze de către Agenție,
prelucrarea caracteristicilor personale se va face în
conformitate cu instrucțiunile transmise de Operator,
Agenției.
În plus, se vor prelucra date de identificare și contact ale
Voluntarilor asociați Proiectelor, după caz.
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The above-mentioned data is necessary for us to run
the competition. To the extent that you do not wish to
agree to provide personal data, this may prevent us
from entering you in the competition or subsequently
carrying out the necessary steps to conduct the
competition in relation to you or from using them in the
operator's internal and external communication of the
competition.

Datele cu caracter de mai sus, ne sunt necesare pentru
derularea concursului. În măsura în care nu veți fi de acord
să furnizați datele cu caracter personal, aceasta ne poate
împiedica să vă înscriem în concurs sau ulterior, să
realizăm etapele necesare realizării concursului în ceea ce
vă privește sau să le folosim în cadrul comunicării interne
și externe a concursului, de către operator.

Legal bases of processing
Data processing for the purpose of organising and
running the competition is based on:
- legitimate interest in the organisation and running of
the competition,
- the performance of a contract with the data subject
arising from the (voluntary) choice of the participant to
enter this contest or to which the data subject is a party
(e.g. sponsorship contracts),
- the legal obligation to calculate, pay and declare tax
and social security contributions, only for winning
participants,
- the participant's consent - (for the purpose of which
use Annex No 1 to these Regulations => link
But also by scanning the QR Code below:

Temeiurile juridice ale prelucrării
Prelucrarea datelor în scopul organizării şi derulării
concursului are la bază:
- interesul legitim pentru organizarea şi derularea
concursului,
- executarea unui contract cu persona vizată generat de
opțiunea (voluntară) a participantului de a se înscrie la
acest concurs sau la care persoana vizată este parte (ex:
contractele de sponsorizare)
- obligația legală de a efectua calculul, plata si declararea
impozitului si contribuțiilor sociale, numai pentru
participanții câștigători,
- consimțământul participantului - pentru scopul căruia se
va utiliza Anexa nr. 1 la acest Regulament => Link
Dar și prin scanarea Codului QR de mai jos:

with regard to the processing of certain categories of
personal data.

în ceea ce privește prelucrarea anumitor categorii de date
cu caracter personal.

Under the provisions of the General Data Protection
Regulation EU 679/2016 (GDPR), OMV Petrom
undertakes to:
- process personal data disclosed to it by Participants in
good faith and with respect for the rights of the persons
whose data are processed and in accordance with the
legal provisions in force
and
- to apply appropriate technical and organisational
measures to protect such personal data against
accidental or unlawful destruction, loss, alteration,
unauthorised disclosure or access, as well as against
any other form of unlawful processing.

În baza prevederilor Regulamentului General Pentru
Protecția Datelor Personale EU 679/2016 (GDPR), OMV
Petrom se obligă să:
- prelucreze datele cu caracter personal care îi sunt
dezvăluite de către Participanți cu buna-credință şi cu
respectarea drepturilor persoanelor ale căror date
sunt prelucrate şi în conformitate cu dispozițiile legale
în vigoare
și
- aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate
pentru protejarea datelor personale respective
împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii,
modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat,
precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare
ilegală.

As such, OMV Petrom undertakes to use personal data
in accordance with this Official Regulation and the
legislation in force.

Ca atare, OMV Petrom se angajează să utilizeze datele cu
caracter personal conform prezentului Regulament Oficial
şi legislaţiei în vigoare.
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Categories of entities to which we can provide data
The data may be made available to the competent
public authorities at their request, to the representatives
who assist us in the processing of data (such as
marketing and advertising agencies, IT service
providers), to other companies in the group and to the
public. Data on the calculation, declaration and payment
of prizes will also be made available to the competent
authorities in accordance with our legal obligations. We
will be able to publish information related to the winners
on the OMV Petrom Group Intranet page, as well as on
the operator's Facebook pages (OMV Petrom).

Categoriile de entități către care putem furniza datele
Datele pot fi puse la dispoziția autorităților publice
competente la solicitarea acestora, împuterniciților care ne
asista in prelucrarea datelor (cum sunt agenții de marketing
și publicitate, furnizori de servicii IT), altor companii din
grup si publicului. Datele cu privire la calculul, declararea şi
plata premiilor vor fi puse de asemenea la dispoziția
autorităților competente, conform obligațiilor noastre
legale. Vom putea publica informații legate de câștigători
pe pagina de Intranet a grupului OMV Petrom, precum și
pe paginile de Facebook ale operatorului (OMV Petrom).

Duration of processing
Your personal data will be processed for the duration of
the competition and afterwards as necessary for
archiving purposes and to protect our legitimate
interests. The data of unsuccessful participants will be
deleted within 60 days after the end of the competition.
The data of the winning participants may be retained in
accordance with the legislation relating to the
processing of contracts. At the end of the storage period
the data will be deleted or destroyed if there is no other
legal basis for the processing, this obligation will also be
passed on to the Trustees.

Durata prelucrării
Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata
concursului şi ulterior, conform necesităţilor de arhivare şi
legate de protejarea intereselor noastre legitime. Datele
participanţilor necâştigători vor şi şterse într-un termen de
60 zile de la data încheierii concursului. Datele
participanţilor câştigători vor putea fi menţinute în
conformitate cu legislația aferentă derulării contractelor. La
expirarea perioadei de stocare datele vor fi şterse sau
distruse în cazul în care nu va exista un alt temei juridic al
prelucrării, această obligație va fi transmisă și
Împuterniciților.

Participants in the Contest, as data subjects, have
the following rights under the applicable law:
a) Right of access to processed personal data: you have
the right to obtain confirmation that your personal data
is processed or not, and, if so, you have access to the
type of personal data and the conditions of their
processing, by making a request to this effect to the
controller;
b) Right to request the correction or deletion of personal
data: you may request, by sending a request to the
controller, the correction of personal data that is
inaccurate, the supplementation of personal data in the
event that they are incomplete or the deletion of your
personal data in situations where (i) the personal data
are no longer necessary for their original purpose (and
there is no new legal purpose for processing), (ii) the
legal basis of the processing is the consent of the data
subject, and the data subject withdraws his consent,
and there is no other legal basis for processing, (iii) the
person concerned exercises his right to opposition and
the controller has no reason to continue the processing
that prevails, (iv) the personal data have been illegally
processed, (v) erasure is necessary to comply with EU
or Romanian law, or (vi) personal data have been
collected in connection with the provision of information
society services offered to children (if applicable), for
which consent is governed by special rules;

Participanții la Concurs, în calitate de persoane vizate,
au conform legislației aplicabile următoarele drepturi:
a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal
prelucrate: aveți dreptul de a obține o confirmare ca se
prelucrează sau nu datele dumneavoastră cu caracter
personal, si, in caz afirmativ, aveți acces la tipul de date cu
caracter personale și la condițiile prelucrării lor, prin
formularea unei cereri in acest sens către operator;
b) Dreptul de a cere rectificarea sau ștergerea datelor cu
caracter personal: aveți posibilitatea sa solicitați, prin
trimiterea unei cereri in acest sens către operator,
rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte,
suplimentarea datelor cu caracter personale in situația in
care acestea sunt incomplete sau ștergerea datelor
dumneavoastră cu caracter personal in situațiile in care (i)
datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului
lor inițial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare),
(ii) baza legala a prelucrării o reprezintă consimțământul
persoanei vizate, iar persoana vizata își retrage
consimțământul, si nu exista niciun alt temei legal pentru
prelucrare, (iii) persoana vizata isi exercita dreptul la
opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii
prelucrarii care prevaleaza, (iv) datele cu caracter personal
au fost prelucrate ilegal, (v) stergerea este necesara pentru
respectarea legislatiei UE sau din Romania, sau (vi) datele
cu caracter personal au fost colectate in legatura cu
oferirea de servicii ale societatii informationale oferite catre
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copii (daca este cazul), pentru care consimtamantul este
guvernat de reguli speciale;
c) Right to request restriction of processing: you have
the right to obtain the restriction of processing in
situations where: (i) you consider that inaccurate
personal data is being processed, for a period that
allows the controller to verify the exectability of your
personal data; (ii) processing is illegal, but you do not
wish to delete your personal data, requiring only the
restriction of their use; (iii) in the event that the controller
no longer needs your personal data for their processing
for the purposes mentioned above, but you request the
data for the finding, exercise or defence of a right in
court, or (iv) you have objected to processing, for the
period during which it is verified that the legitimate
grounds of the controller prevail over the rights of the
data subject;

c) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti
dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii in situatiile in
care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu caracter
personal inexacte, pentru o perioada care ii permite
operatorului sa verifice exectitatea datelor dumneavoastra
cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu
doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter
personal, solicitand doar restrictionarea utilizarii lor; (iii) in
situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele
dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor
in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra
solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau
apararea unui drept in instanta sau (iv) dumneavoastra vati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se
verifica daca temeiurile legitime ale operatorului
prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;

d) The right to withdraw your consent to the processing,
when the processing is based on your consent, without
affecting the legality of the processing carried out until
the time of withdrawal of consent;

d) Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru
prelucrare,
cand
prelucrarea
este
bazata
pe
consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea
prelucrarii efectuate pana la momentul retragerii
consimtamantului;

e) The right to object to the processing of personal data
for reasons related to your particular situation, where
the processing is based on a legitimate interest, and to
object at any time to the processing of personal data for
direct marketing purposes, including profiling;

e) Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal din motive legate de situatia
dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este
intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti in orice
moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in
scopuri de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri;

(f) The right not to be the subject of a decision based
exclusively on automated processing, including
profiling, which produces legal effects concerning the
person concerned or similarly affects him to a significant
extent;
g) The right to data portability, i.e. the right to receive
your personal data, which you have provided to the
controller in a structured, commonly used and can be
read automatically and the right to transmit this data to
another controller, if the processing is done on the basis
of your consent or the performance of a contract and is
carried out by automatic means;

f) Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusive
pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri,
care produce efecte juridice care privesc persoana vizata
sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

h) The right to file a complaint with the National
Supervisory Authority for the Processing of Personal
Data (ANSPDCP) and the right to apply to the
competent courts.

h) Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii
Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa
instantelor de judecata competente.

In connection with the exercise of the above mentioned
rights and for any other details related to the processing
of data, you may contact the Data Protection Officer
(written, dated and signed notification) in writing at the
postal address: Coral Street, No. 22, sector 1 (Petrom
City),
Bucharest,
Romania
or
e-mail:

În legătură cu exercitarea drepturilor mentionate mai sus
precum şi pentru orice alte detalii legate de prelucrarea
datelor vă puteţi adresa în scris Responsabilului cu
Protecţia Datelor (notificare scrisa, datata si semnata) la
adresa poștală: Str. Coralilor, nr. 22, sector 1 (Petrom City),

g) Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a
primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care
le-ati furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat
in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a
transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in
care prelucrarea se face in baza consimtamantului
dumneavoastra sau executarea unui contract si este
efectuata prin mijloace automate;
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privacy@petrom.com to the attention of the Data
Protection Officer.

XI. TERMINATION/
PROGRAM

INTERRUPTION

OF

București, România sau de e-mail: privacy@petrom.com in
atentia Responsabilului cu Protecţia Datelor.

THE

11.1. The Program may cease at any time in the event
of an event constituting force majeure, including in the
event of the Organiser's inability, for reasons beyond his
control, to ensure either the smooth conduct of the
Program or the fulfilment of the purpose for which the
Program is organised.
11.2. The Program may be suspended or terminated at
any time on the basis of the Organiser's decision,
without thereby giving rise to any right to compensation,
provided that the Organizer communicates such a
situation in advance, in accordance with the procedure
laid down in Article 1.4 of this Regulation.

XI. ÎNCETAREA/ ÎNTRERUPEREA PROGRAMULUI

11.1. Programul poate înceta oricând în cazul producerii
unui eveniment ce constituie forța majoră, inclusiv în cazul
imposibilității Organizatorului, din motive independente de
voința sa, de a asigura fie desfășurarea în bune condiții a
Programului, fie îndeplinirea scopului pentru care
Programul este organizat.
11.2. Programul poate fi suspendat ori poate înceta oricând
în baza deciziei Organizatorului, fără ca prin aceasta să se
nască vreun drept la despăgubire, cu condiția ca
Organizatorul să comunice în prealabil o astfel de situație,
în conformitate cu procedura stabilită la art. 1.4 din
prezentul Regulament.

XII. APPLICABLE LAW. LITIGATION. LIMITATION
OF LIABILITY
12.1. This Regulation is subject to Romanian law.
12.2. Any disputes arising out of or in connection with
this Regulation shall be resolved amicably or, if no
agreement is reached in this way, the disputes shall be
referred to the competent courts at the Organiser's
premises for resolution.
12.3. The Organizer assumes no responsibility for:
 Improper entries based on filling in or providing
false or non-reality data;
 Improper entries containing materials not
legally belonging to the Participant;
 Technical errors beyond the control of the
Organizer and due to internet providers;
 Technical failures of the Internet service
provider, e-mail platform or mobile platform
used by the Participant;


Changes in the structure and operating
algorithm of the email and mobile platform used
by the Participant;



Unannounced interruptions/dysfunctions of the
internet service by internet providers or
blocking of access due to congestion during
periods of heavy traffic;
Any additional expenses incurred by the
Participants
in
connection
with
their
participation in this Program.



This Regulation has been drafted and digitally signed by
the Organizer's authorized representatives, in English
and Romanian languages. In case of any discrepancies

XII. LEGEA
RASPUNDERII

APLICABILĂ.

LITIGII.

LIMITAREA

12.1. Prezentul Regulament este supus legii române.
12.2. 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 înțelegere pe această cale,
litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanțelor
judecătorești competențe de la sediul Organizatorului.
12.3 Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:
 Înscrierile
necorespunzătoare
bazate
pe
completarea sau oferirea unor date false sau
neconforme cu realitatea;
 Înscrierile necorespunzătoare ce conțin materiale
ce nu aparțin de drept Participantului;
 Erori
tehnice
independente
de
voința
Organizatorului și care se datorează furnizorilor de
internet;
 Defecțiuni tehnice ale furnizorului de servicii de
Internet, ale platformei de e-mail sau ale platformei
de telefonie mobilă folosită de Participant;
 Modificări în structura și algoritmul de funcționare
a platformei de email și de telefonie mobilă folosite
de Participant;
 Întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale
serviciului de internet de către furnizorii de internet
sau blocarea accesului datorită aglomerării pe
perioadele de trafic intens;
 Eventualele cheltuieli suplimentare suportate de
către Participanți în legătură cu participarea lor la
acest Program.
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between the Romanian and the English versions of the
Regulation, the Romanian version shall prevail.
This Regulation shall enter into force on the date of its
signature by the Organizer's authorized representatives
and shall be valid for the duration of the Program.

Prezentul Regulament a fost redactat și semnat digital de
către reprezentanții autorizați ai Organizatorului, în limbile
română și engleză. În cazul oricăror neconcordanțe între
versiunile Regulamentului în limba romană și în engleză,
versiunea în limba română va prevala.
Prezentul Regulament intră în vigoare la data semnării sale
de către reprezentanții autorizați ai Organizatorului și este
valabil pe toată durata de desfășurare a Programului.

OMV PETROM S.A.

Chief Executive Officer/

Communication and Sustainability Department/

Director General Executiv

Director Departament Comunicare si Sustenabilitate

Christina Verchere

Alina Popa

Legal Department/
Departamentul Juridic
Anne Marie Minca
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