Regulamentul Oficial al Concursului
„Global Business Access – by DIBS”
Sesiunea I - 1August – 30 Septembrie 2013
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL
CONCURSULUI
Concursul „Global Business Access – by DIBS” (denumit în cele ce urmează „Concursul”) este
organizat de Danubius International Business School – Universitatea Danubius (denumită în
continuare „Organizatorul”), cu sediul în Galati, B-dul Galati, nr. 3, CIF (cod unic de
inregistrare) 2676433, reprezentată prin Andy Corneliu PUSCA, Rector Universitatea Danubius
și Mihai LUPOAE, Director Danubius International Business School.
Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte toţi termenii şi conditiile Regulamentului
Oficial al Concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament
Oficial”).
Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din
România prin afișare pe website-ul DIBS, www.dibs.ro .
fiind disponibil oricărui solicitant în mod gratuit prin scrisoare trimisă prin poştă la adresa Galati,
B-dul Galati, nr. 3, România, în perioada de desfășurare a Concursului, cuprinsă între 1 August –
30 Septembrie 2013 (inclusiv).
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmând ca aceste
modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe
website-ul DIBS, www.dibs.ro
SECŢIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICĂ DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
Concursul este organizat şi se desfăşoară pe teritoriul României.
SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
La acest Concurs pot participa doar persoanele care îndeplinesc condițiile de admitere în
Programul International MBA ce se regăsesc pe website-ul www.dibs.ro la adresa:
http://www.dibs.univ-danubius.ro/mba-admission-requirements .
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La Concurs nu au dreptul să participe angajaţii Universitatii Danubius, precum şi niciunul dintre
membrii familiilor acestora (copii, părinţi, soţ/soţie, frate/soră).
În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de Organizator, rezultă că procesul de
participare a fost fraudat, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage participanţilor burselor
obţinute ca rezultat al activităţii lor şi/sau să restricţioneze participarea la Concurs până la
încheierea acestuia.

SECŢIUNEA 4. DESCRIEREA BURSELOR ACORDATE ÎN CADRUL CONCURSULUI
În cadrul acestui Concurs se vor acorda 5 (cinci) burse parțiale de studii pentru Programul
International MBA oferit de Universitatea Danubius în parteneriat cu Universitatea Arcadia din
Pennsylvania, Statele Unite ale Americii. Valoarea burselor oferite este după cum urmează:
1. O bursă parțială în valoare de 6000 euro și
2. 4 (patru) burse parțiale în valoare de 3000 euro fiecare.
Bursele vor fi acordate prin reducerea taxei de studii de 18000 euro cu valoarea bursei acordate,
respectiv în cazul bursei de 6000 euro, câștigătorul va plati doar 13000 euro taxa de studii, iar cei
cărora li se va acorda o bursa de 3000 euro vor plăti doar 15000 euro taxa de studii.
Câştigătorii vor primi doar bursele prevăzute în prezentul Regulament Oficial, conform detaliilor
specificate mai sus.
Câştigătorul nu poate cere modificarea naturii, cantităţii, condiţiilor şi modului de acordare a
bursei. În situaţia în care câştigătorul refuză să accepte bursa acordată sau nu poate beneficia de
acesta din motive independente de Organizator, respectiva bursă nu va fi înlocuită cu un alt
premiu sau beneficiu şi nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani. Organizatorul își
rezervă dreptul de a dispune discreșionar asupra organizării programului International MBA.
În cazul în care câștigătorul refuză bursa sau nu poate fi validat în termenul prevăzut în acest
regulament, acesta va fi invalidat, iar Organizatorul va contacta rezervele în ordinea desemnării
lor, clasate pe locurile imediat următoare.
Valoarea totală estimată a burselor este de 18000 euro.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
În perioada 1 August 2013, ora 00:00:00 – 30 Septembrie 2013, ora 23:59:59, se derulează
Concursul „Global Business Access – by DIBS„ .
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5.1. Organizatorul pune la dispoziție următoarea modalitate de participare la Concurs:
Participare folosind formularul de înscriere de pe website-ul www.dibs.ro diponibil în perioada
1 August – 30 Septembrie 2013, ora 23:59:59.
Pentru a se înscrie în Concurs, participanții vor trebui să urmeze următorii pași:
1. Să acceseze următoarea adresă de internet http://www.dibs.univ-danubius.ro/globalbusiness-access
2. Să completeze corect și complet toate câmpurile din formularul de înscriere:
-

Nume (obligatoriu)

-

Prenume (obligatoriu)

-

Adresa de e-mail* (obligatoriu)

-

Telefon mobil (obligatoriu)

*Adresa de e-mail validă care îi aparține sau la care are acces zilnic.
3. Să încarce un Curriculum Vitae din care să reiasă îndeplinirea condițiilor de înscriere în
Programul International MBA așa cum sunt ele formulate și postate la adresa de internet
http://www.dibs.univ-danubius.ro/mba-admission-requirements/
Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru înscrierea unor date incorecte sau ale unor
date care aparţin altor persoane.
Un participant va fi identificat ca fiind unic pe toată perioada Concursului dupa e-mail-ul din
formularul de inscriere.
5.2. Obiectul Concursului - ESEUL
Fiecare participant va elabora un eseu atât în limba engleză cât și în limba română. Eseul va avea
între 1500 și 2500 de cuvinte pentru fiecare din limbile specificate anterior și va fi transmis
exclusiv în format electronic.
5.3. Tema eseului înscris în Concurs

Cum te ajută absolvirea programului de International MBA să-ţi atingi
obiectivele profesionale şi personale?

Regulamentul Oficial al Concursului „Global Business Access – by DIBS”

Pagina |3

5.4. Evaluarea eseurilor
Fiecare eseu va fi evaluat de catre o comisie formata din 3 membri. Fiecare membru al comisiei
va da câte o notă de la 1 la 10 pentru ficare eseu evaluat. Se vor calcula mediile aritmetice pentru
fiecare eseu in parte.
Primele 10 eseuri, in ordinea descrescatoare a mediilor se vor reevalua de catre o comisie
formata din toti membrii evaluatori. Acestia vor acorda note de la 1 la 10. La finalul reevaluarii
se vor calcula noile medii aritmetice si se va finaliza ierarhia notelor stabilindu-se lista
descrescatoare a primelor cinci eseuri.
Autorului eseului care a obtinut media cea mai mare i se va acorda bursa in valoare de 6000 de
euro. Autorilor celorlalte patru eseuri urmând a li se acorda câte o bursă în valoare de 3000 de
euro fiecare.
În cazul în care sunt două sau mai multe medii egale, eseurile respective vor fi evaluate de către
o comisie de rezervă care nu va avea acces la evaluările anterioare.
Nu se admit contestații. Din comisiile de evaluare vor face parte persoane cu experiență și
expertiză în domeniu.
Nota medie minima pentru care eseul si autorul acestuia pot fi eligibili pentru alocarea unei burse
este de 9,00 .
Câștigatorii Global Business Access vor fi anuntați până la data de 30 septembrie 2013.
SECŢIUNEA 6. METODOLOGIA DE ACORDARE A BURSELOR
6.1. Metodologia de acordare a burselor
Bursele se vor acorda la finalul Concursului, în funcție de clasamentul realizat de către
Organizator, în urma mediilor obținute, conform Secțiunii 5- Mecanismul concursului, numai în
cazul în care se va organiza programul căruia îi este adresat.
6.2 Validarea câștigătorului:
Câştigătorul va fi contactat telefonic la numărul de telefon mobil trecut în formularul de
înscriere, într-un interval de maximum 2 zile lucrătoare de la data realizării clasamentului. Dacă
nu va răspunde primului apel telefonic va fi contactat a doua oară. Câştigătorul va fi contactat, în
zile diferite, la intervale orare diferite pentru a se realiza următoarele: identificare, validarea
finală, comunicarea modalităţii de primire a bursei.
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În situaţia în care în momentul validării telefonice câştigătorul declară că nu acceptă bursa sau nu
poate fi contactat conform celor menţionate mai sus acesta va fi decăzut din drepturi, urmând a
se apela la următorul din clasament.
Nu poate fi validat castigator, autorul al carui eseu nu a primit minim nota medie 9,00 .
Organizatorul nu va acorda mai multe premii corespunzătoare unui e-mail, chiar dacă de pe
respectivul e-mail au participat persoane diferite.
6.3. Înmânarea burselor
Pentru a putea intra în posesia bursei câștigătorul va trebui să se prezinte la sediul
Organizatorului în termen de 2 zile cu documentele solicitate la înscriere respectiv cele de la
adresa de internet http://www.dibs.univ-danubius.ro/mba-admission-requirements/
De asemenea, câștigătorul va completa o declarație de acceptare a bursei și va semna un proces
verbal de predare-primire a acesteia la momentul acordării ei.
Persoanele care nu îndeplinesc condiţiile impuse de Regulament, nu au dreptul să participe la
acest Concurs şi nu vor intra în posesia bursei.
SECŢIUNEA 7. CONDIŢII DE VALIDARE
Elementele de identificare ale câştigătorului sunt:
În faza participării: datele colectate în formularul de înscriere.
În faza validării telefonice: câştigătorul va comunica reprezentantului Organizatorului datele
personale pentru validare în vederea înmânării bursei. Datele personale necesare validarii
telefonice sunt: nume şi prenume, data naşterii, adresa de e-mail, sex, serie şi număr BI/CI, CNPul, un număr de telefon mobil alternativ, adresa şi localitatea din buletin. În faza recepţionării
premiului: buletin/carte de identitate (original);
Datele personale vor fi menţionate şi pe procesul verbal de predare-primire pe care câştigătorul îl
va primi de la reprezentantul Organizatorului.
Va fi invalidat câştigătorul în următoarele cazuri:
•
•
•

Câștigătorul nu respectă termenii şi condiţiile acestui Regulament;
Câştigătorul nu poate fi contactat în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data
desemnării câştigătorilor din motive independente de Organizator;
Câștigătorul nu acceptă bursa câștigată din motive independente de Organizator;
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•

Câștigătorul nu poate dovedi sau nu doreşte să dovedească reprezentantului
Organizatorului îndeplinirea condițiilor specificate in prezentul Regulament;

SECŢIUNEA 8. RĂSPUNDERE
Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Concurs datorită
unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de internet.
Prin înscrierea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Oficial,
precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de
implementarea acestuia.
Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către
participanţi. Organizatorul nu-şi asumă răspunderea/ nu este responsabil pentru:
•

•

Situaţiile în care un participant nu poate accesa site-ul www.dibs.ro din motive care nu
ţin de funcţionalitatea site-ului, de genul: conexiune Internet, programe instalate,
probleme cu reţeaua electrica, erori cauzate de întreruperea neaşteptată a serviciului de
hosting al site-ului etc sau alte motive independente de Organizator;
Situatii în care datele completate in formularul de inscriere in Concurs (nume, prenume,
număr de telefon mobil, adresă de e-mail) conţin erori, sunt incomplete şi / sau aparţin
altei persoane;

Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţă cu solicitanţii unor revendicari
ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament Oficial sau ulterior încheierii
concursului.
SECŢIUNEA 9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
Prin înscrierea în Concurs participanții sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.
Înscrierea în concurs și furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă acordul expres al
participanților ca datele lor personale și prelucrate de Organizator și a posibilității de a le fi
furnizate informații despre produsele și evenimentele organizate de Organizator și partenerii săi.
Organizatorul se obligă că datele personale să nu fie difuzate către terți.
Tuturor participanţilor la prezentul Concurs le sunt garantate drepturile cu privire la protecţia
datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special
drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de
opoziţie, de a solicita stergerea datelor, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către
autoritatea de supraveghere.
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Scopurile constituirii bazei de date sunt: participarea la concurs, desemnarea câștigătorului,
înmânarea bursei, posibilitatea de informare a câștigătorului prin diverse mijloace de comunicare
(poştă, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege), cu privire la alte actiuni
desfăşurate în viitor de către Organizator.
Organizatorul va respecta dispozitiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea
datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice,
referitor la transmiterea de informaţii prin e-mail şi alte mijloace electronice.
Prin înscrierea in Concurs, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament
Oficial şi cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi isi dau acordul ca, în cazul în care vor
câştiga, numele, prenumele, eseul și premiul câştigat să fie folosite în scopuri publicitare, fără
alte obligaţii sau plăţi.
Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea
prelucrarii datelor.
SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI
Prezentul Concurs poate înceta înaintea termenului menţionat în Regulament în cazul apariţiei
unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din
motive îndependente de voinţa sa, de a continua prezentul Concurs sau printr-o decizie a
Organizatorului, dar numai dupa anuntarea prealabila a publicului.
SECŢIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE
Plata eventualelor impozite si/sau taxe datorate de catre castigatorul premiului se va face prin
retinere la sursa conform prevederilor Codului Fiscal in baza Lg. 571/2003.
Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament Oficial vor fi
suportate de către câştigător.
SECŢIUNEA 12. LITIGII
În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanții la Concurs, acestea vor fi
soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parţile
implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române în jurisdicţia
cărora se află Organizatorul. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la Concurs se primesc în
scris, la adresa Galati, B-dul Galati, nr. 3, România de către Organizator pâna la data de 30
Septembrie 2013 (inclusiv), data poştei.
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