Regulamentul concursului
“Costin Murgescu”

Art. 1 Organizatorul
1.1.
Organizatorul concursului “Costin Murgescu” (denumit în continuare ”Concurs”) este Fondul de
garantare a depozitelor bancare (Organizatorul), persoană juridică de interes interes public în sensul
Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în
București, str. Negru Vodă nr. 3, etajul 2, sector 3, avand Cod Unic de Inregistrare 8942496.
1.2.
Prin participarea la acest Concurs, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul
Participantului cu privire la conținutul Regulamentului. Participanții se obligă să respecte și să se
conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.
1.3.
Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament (,,Regulamentul”) care
este obligatoriu pentru toți participanții.
Art. 2 Durata si modul de desfăşurare a Concursului
2.1. Concursul este organizat și desfășurat de către FGDB, în București, iar festivitatea de
decernare a premiului va fi anunțată prin intermediul paginii oficiale FGDB (www.fgdb.ro).
2.2. Concursul presupune parcurgerea următoarelor etape:
 etapa de înscriere; în această etapă se transmit electronic documentele specificate la
Art. 5.
 etapa de transmitere a eseului; în această etapă se transmit electronic documentele
specificate la Art. 6.
 festivitatea de decernare a premiului care va fi anunțată prin intermediul paginii oficiale
a FGDB (www.fgdb.ro).
2.3. Datele și perioadele de desfășurare a etapelor menționate mai sus se vor comunica prin
intermediul paginii oficiale FGDB (www.fgdb.ro).

Art. 3 Regulamentul oficial al Concursului
3.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe
întreaga durata a Concursului, în format electronic, prin accesarea paginii oficiale a FGDB
(www.fgdb.ro) la sectiunea “Concursul Costin Murgescu” https://www.fgdb.ro/pagini/concursulcostin-murgescu.
3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării în
mediul academic, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/ sau cu rol informativ.
Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.
3.3. Organizatorul iși rezervă dreptul de a modifica și/ sau completa Regulamentul, precum și
dreptul de a suspenda și/ sau înceta și/ sau întrerupe desfasurarea Concursului, cu condiția
înștiințării prealabile a participanților. Totodată, organizatorul își rezervă dreptul de a anula
acordarea premiului daca punctajul obtinut de candidaţi este sub 70% din punctajul maxim
posibil.
3.4. Orice modificări/ completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte
adiționale și vor fi comunicate pe pagina oficiala a FGDB, în secțiunea “Concursul Costin
Murgescu” cu cel putin 24 (douazecișipatru) de ore înainte ca acestea să devină aplicabile.
Art. 4 Dreptul de participare
4.1. Pot participa la Concurs numai studenții care au cetățenie română, sunt înscriși într-un
program de master sau de doctorat al unei universităţi din România sau din străinătate (științe
economice, sociale, politice sau științe exacte) şi au vârsta de maxim 35 de ani împliniți până la
data de 31 decembrie al anului în care se desfășoară concursul.
4.2. Fiecare participant are dreptul de a se înscrie în concurs cu un singur eseu. Eseul elaborat
în coautorat nu este admisibil. Un participant care a mai participat la concurs se poate înscrie și
la alte ediții ale concursului, cu condiția de a nu depune același eseu.
4.3. Nu pot participa la concurs angajaţii FGDB şi rudele de până la gradul II ale acestora.
Art. 5 Înscriere și modul de înregistrare la concurs
5.1. În vederea înscrierii participanții vor depune următoarele documente:

Paşaport sau carte de identitate care să ateste cetăţenia româna (scan);
Dovada înscrierii la o universitate (scan);
Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și Formularul de înscriere la
concurs (Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2) vor fi completate și semnate de către student;
•
O pagină de rezumat a eseului (titlul nu poate fi schimbat după termenul limită de
înscriere).
•
•
•

5.2. În vederea înregistrării, documentele de la pct. 5.1. vor fi transmise către FGDB la adresa
de email costinmurgescucontest@fgdb.ro; Documentele transmise după data limită stabilită nu
vor fi acceptate.
5.3. Orice înscriere incompletă sau neconformă va fi considerată nulă.
ART. 6 Cerințe de redactare a eseul
6.1. Eseul care face obiectul concursului nu trebuie să aibă mai mult de 25 de pagini (exclusiv
pagina de titlu, bibliografia, dar incluzând anexele şi referinţele). Spaţiul dintre rânduri trebuie să
fie de 1,5; font: Arial de mărimea 12; pe pagini numărate cu margine de 1 inch.
6.2. Eseul trebuie sa aibă o pagină de titlu, ce nu va fi considerată ca făcând parte din text,
având următoarele informaţii: numele autorului, titlul eseului, numele universităţii unde este
înscris autorul, numărul total de pagini al lucrării
6.1. În elaborarea eseului, participantul trebuie să aibă în vedere unul dintre subiectele
(abordate pluridisciplinar) enunțate mai jos:
 problemă economică inspirată de evoluțiile socio - politice contemporane;
 idee originală privind fenomene economice în contextul globalizarii, reconfigurările
pozițiilor cheie ale statelor lumii într-o perioadă de globalizare crescândă și de adâncire a
diverselor conflicte și clivaje economice, sociale, politice și culturale;
 identitatea națională, economiile naționale și globalizarea;
 incluziunea financiară.
6.2. Eseul poate fi redactat în limba română sau în limba engleză.

6.3. Eseul trebuie transmis către FGDB (prin email la costinmurgescucontest@fgdb.ro ), până în
termenul limită stabilit şi un email de confirmare va fi trimis către participanţi.
ART. 7 Criterii de evaluare
7.1 În vederea desemnării eseului câștigător se vor aplica următoarele criterii de evaluare:
originalitate (40%), logica argumentelor (30%), concluzii (15%), stil (15%).
7.2.Toate eseurile vor fi supuse examinării împotriva plagiatului.
ART. 8 Premiul
8.1.Premiul concursului “Costin Murgescu” este în valoare de 3000 euro (valoare netă), juriul și
organizatorul putând acorda suplimentar mențiuni, în funcție de noutatea ideii, originalitatea
temei sau a perspectivei abordate.
8.2.Câştigătorul va fi anunţat pe site-ul FGDB (www.fgdb.ro).
Art. 9 Mecanismul desfasurarii Concursului
9.1. Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Concurs este necesară îndeplinirea
cumulativă a urmatoarelor condiții:
- Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
- Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului comunicată;
- Cunoașterea și acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.
9.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu lua în considerare orice înscriere/ participare la
Concurs şi, în consecință, să elimine participarea în Concurs a oricărui eseu asupra căruia
planează suspiciuni de plagiat sau de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament.
ART. 10 Decernarea premiilor
10.1. Decernarea premiilor va avea loc într-un cadru festiv, la sediul organizatorului sau într-o
altă locație, ce va fi comunicată ulterior tuturăr participanților la eveniment.
10.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord cu regulile și condițiile
prezentului Regulament și permit utilizarea eseurilor/ textelor/ fotografiilor realizate în cadrul

acestui concurs cu titlu gratuit, de catre Organizator, pe site-ul FGDB, pe pagina oficială de
Facebook, în Raportul anual al FGDB și în cadrul strict al promovării Concursului de față, cât și a
rezultatelor acestuia, pe o perioada nelimitată. Eseurile și aceste imaginile vor fi utilizate de
fiecare dată cu menționarea numelui autorului și cu respectarea intențiilor inițiale ale acestuia.
Utilizarea eseurilor/ textelor/ fotografiilor nu va putea constitui baza pentru plata drepturilor de autor
sau a altui tip de retribuție.
10.3. Premiul se supune Legii sponsorizării nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 11 Protecția datelor cu caracter personal
11.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
(“GDPR”), privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Concursului și
ulterior acesteia.
11.2. Organizatorul procesează datele cu caracter personal ale participanților în scopul derulării
concursului care face obiectul acestui Regulament, pe durata acesteia și pe o perioada de o
lună de la încheierea acestuia. Datele personale ale câștigătorilor vor fi păstrate pe perioadă
mai mare de o lună în vederea auditării și în scop juridic și în concordanță cu prevederile
aplicabile în domeniul arhivării. Pentru informații privind temeiurile și modul de prelucrare a
datelor cu caracter personal, cât și drepturile pe care le
aveți, accesați
http://www.fgdb.ro/assets/resurse/Date-cu-caracter-personal.pdf

Anexa nr. 1

Informare
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
a candidaților care participă la concursul ”Costin Murgescu” organizat de către
FGDB
1. Informații generale
Potrivit Regulamentului (UE) 679/2016 Fondul de garantare a depozitelor bancare (denumit
FGDB), cu sediul în București, Str. Negru Vodă nr. 3, este operator de date cu caracter
personal.
Când spunem „GDPR” ne referim la Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Prezenta Informare explică modul în care FGDB, în calitate de operator de date cu caracter
personal, prelucrează și asigură confidențialitatea datelor personale pe care ni le oferiți prin
transmiterea electronic la adresa CostinMurgescuContest@fgdb.ro a documentelor necesare
înscrierii la Concursul ”Costin Murgescu”, precum și drepturile dvs. privind această
procesare în conformitate cu cerințele impuse prin GDPR și legislatia locala în vigoare.
Definiții:
„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată
sau identificabilă („persoana vizată”);
“persoană fizică identificabilă” este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect,
în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de
identificare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii
identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
”prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea
de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea,
stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin
transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau
combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
La nivelul FGDB a fost desemnată o persoană responsabilă cu protecția datelor (DPO), care
poate fi contactată la adresa de e-mail: dpo@fgdb.ro, pentru orice întrebări sau nelămuriri
cu privire la: (i) prelucrarea datelor cu caracter personal, (ii) drepturile legale în legătură cu
datele pe care le deține FGDB, (iii) modul în care sunt abordate aspectele legate de
confidențialitate.
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2. Persoane vizate
În contextul prezentei informări, persoanele vizate sunt participanții la concursul ”Costin
Murgescu” organizat de către FGDB.
3. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal
FGDB prelucrează datele cu caracter personal ale candidaţilor la concurs, în scopul
desemnării câștigătorului
În acest scop, colectăm următoarele date cu caracter personal transmise pe adresa de email CostinMurgescuContest@fgdb.ro :
Nume și prenume, semnătura candidaților, poza, adresa de domiciliu și de reședință, sex,
număr de telefon, data și locul nașterii, adresă de e-mail, naționalitatea, cartea de identitate
sau pașaportul, studii, Unitate Organizațională (Facultate, Specializare), Adresa IP a cererii
primate, eseul și consimțământul acordat potrivit Anexei nr. 1 din prezenta Informare.
Destinatarii datelor personale
În vederea evaluării eseului și desemnării canditatului câștigător datele și informațiile
transmise vor fi procesate de către membrii comisiilor care pot fi formate din reprezentanți
ai FGDB, cât și reprezentanți ai mediului academic și de cercetare.
Totodată, în vederea examinării împotriva plagiatului, datele și informațiile transmise vor fi
procesate și de către platforma antiplagiat cu care Fondul colaboreaza.
În cazul candidatului declarat câștigător datele colectate vor fi păstrate până la retragerea
consimțământului. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării
efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Retragerea consimțământului se poate realiza în orice moment printr-o cerere expresă
transmisă pe adresa de e-mail dpo@fgdb.ro și /sau înscris la adresa de corespondență a
FGDB, strada Negru Vodă nr. 3, Corp A3, etaj 2, sector 3, București, cod poștal 03077
4. Securizarea datelor
Transmiterea documentelor necesare înscrierii la concursul ”Costin Murgescu” organizate
de către FGDB se face pe e-mail.
Stocarea documentelor se face pe un spațiu de stocare dedicat la care au acces exclusiv
persoanele implicate în desfășurarea concursului ”Costin Murgescu”.
Persoanele implicate în organizarea și desfășurarea concursului ”Costin Murgescu” sunt
instruite în mod corespunzător în domeniul protecției datelor cu caracter personal și înțeleg
riscul compromiterii acestora.
5. Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare a acestora le puteți afla aici
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Acord
privind prelucrarea datelor cu caracter personal al participanților la concursul
”Costin Murgescu”
de către Fondul de garantare a depozitelor bancare

Subsemnatul(a)________________________________,CNP ___________________,
data

nașterii

___________________,

masterand/doctorand,

Universității)_________________________________,

înscris

în

cadrul

în calitate de participant la

concursul ”Costin Murgescu” organizat de către Fondul de garantare a depozitelor
bancare(FGDB), declar că am fost informat(ă) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal și la categoriile de date care urmează să fie colectate și prelucrate în cadrul FGDB
și

 nu sunt de acord

 sunt de acord

ca datele mele cu caracter personal, să fie prelucrate în conformitate cu prevederile
Regulamentului general privind protecția datelor nr.679/2016 (GDPR), în termenii și condițiile
enunțate în Anexa ce face parte integrantă din prezentul Acord.
De asemenea, prin prezenta îmi exprim  acordul /  dezacordul pentru publicarea de date cu
caracter personal, inclusiv publicarea de imagini 1 ale subsemnatului/ei, pentru a evidenția
principalele momente ale activității FGDB prin intermediul următoarelor mijloace media:
 Internet - pe site – ul: www.fgdb.ro (acces public) 2;
 sunt de acord

 nu sunt de acord

1

Prin imagini înțelegem fotografia efectuată în mod individual sau colectiv
Publicare pe internet: În cazul publicării pe internet datele personale (inclusiv fotografiile) pot fi accesate în întreaga
lume și stocate. Datele pot fi accesate și prin intermediul așa-numitelor motoare de căutare. În acest proces nu se poate
exclude niciodată situația în care alte persoane sau companii corelează datele cu alte date personale disponibile pe
internet și modifică datele sau le utilizează în alte scopuri.

2

3

 Raportul anual al FGDB;
 sunt de acord

 nu sunt de acord

Drepturile asupra fotografiilor nu sunt remunerate și includ și dreptul la prelucrare, în măsura
în care prelucrarea nu denaturează scopul declarat.
În cazul candidatului declarat câștigător datele colectate vor fi păstrate până la retragerea
consimțământului. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării
efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Retragerea consimțământului se poate realiza în orice moment printr-o cerere expresă
transmisă pe adresa de e-mail dpo@fgdb.ro și /sau înscris la adresa de corespondență a
FGDB, strada Negru Vodă nr. 3, Corp A3, etaj 2, sector 3, București, cod poștal 030774.

Data

Semnătura
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Anexa nr. 2

Application form
Costin Murgescu Contest
Given name(s)
Family name
Citizenship
Date of birth
National ID or passport no
Issued by
University of enrolment
Name of the program
Degree
Year of study
Name of current employer
E-mail
Phone number
Name of the essay
I hereby declare that the proposed essay is my genuine work and it does not copy in any form the research of other
authors and that this is the first time I submit this essay to this competition.
Date:.....

Signature:......

In order to complete this application, a scan of your piece of identification and a scan of a document proving your enrolment with a university are
required. Please send this filled application form together with the abstract of the article you are intending to submit at the address
costinmurgescucontest@fgdb.ro.

Prin semnarea prezentului formular, în mod liber, declar că înțeleg și că sunt de acord ca datele cu caracter personal puse la dispoziția FGDB să fie
prelucrate de către acesta, în scopul participării la concursul ”Costin Murgescu”. Pentru mai multe informații privind temeiurile și modul de prelucrare
a datelor cu caracter personal, cât și drepturile pe care le aveți, accesați http://www.fgdb.ro/assets/resurse/Date-cu-caracter-personal.pdf

