
  

  

TERMENI ȘI CONDIȚII  

CONCURS ,,ENERGY CHALLENGE’’ EDIȚIA 2022  

  

Art. 1 ORGANIZATOR  

Organizatorul Concursului “Energy Challenge” este E.ON Servicii S.R.L., cu sediul în Târgu 

Mureș, bd. Pandurilor nr. 42, etaj. 7, 540554, jud. Mureș,  înregistrată la Registrul Comerțului cu 

nr. J26/796/2008, Cod Fiscal RO23795267, având contul IBANRO19INGB0011000032558911 – 

deschis la ING Bank Târgu Mureș, reprezentată legal prin dl. Mirko Strube, în calitate de Director 

General.  

Art. 2 CONDIŢII NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURS  

a) La concurs poate participa orice persoană înmatriculată  în cadrul oricărei instituții de 

învățământ universitar de pe teritoriul României, forma de învățământ la zi, nivel licență 

sau master, an universitar 2021-2022.  

b) Persoanele înscrise vor putea participa individual sau  în echipe de minimum doi și nu mai 

mult de patru membri. Fiecare echipă își va desemna un lider.  

c) Fiecare echipă are posibilitatea de a avea în echipă studenți de la altă specializare, facultate 

sau universitate decât specializarea, facultatea, universitatea la care studiază, dar, de 

asemenea, înmatriculați în anul universitar 2021-2022, la nivel licență sau masterat, fără ca 

echipa să depășească 4 membri.  

d) Nu este permisă înscrierea sau participarea la concurs a persoanelor care au, sau pe 

parcursul desfășurării Concursului, dobândesc calitatea de angajat al Organizatorului sau 

al altei companii parte a grupului E.ON din România.  

e) Înscrierea se face on-line pe website-ul oficial al concursului, 

www.energychallenge.eonromania.ro, fiind necesare următoarele informații/documente:  

a. Numele participantului care se înscrie individual (denumit în continuare  

”participantul”) /membrilor echipei, date de contact și CV-ul fiecărui participant;  

b. Un material în format electronic ce va conține descrierea participantului/membrilor 

echipei, descrierea proiectului, o detaliere tehnică și economică și răspunsul  la 

anumite întrebări;  

c. O fotografie a participantului ori a  echipei sau o imagine reprezentativă pentru 

participant/echipă (logo);  

d. Prin depunerea CV-ului,  participanții își exprimă acordul pentru prelucrarea 

datelor cu caracter personal în condițiile prevăzute de Legea nr. 190/2018 pentru 

protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date, atât de către E.ON Servicii S.R.L., cât și de terțe persoane 

care prelucrează datele cu caracter personal în numele E.ON Servicii S.R.L.  

(prestatori de servicii);  
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e. Prin trimiterea fotografiei echipei, participanții / membrii echipei își exprimă 

consimțământul cu privire la folosirea fotografiei de către E.ON Servicii S.R.L., în 

cadrul competiției Energy Challenge. Totodată, participanții / membrii echipei nu  

vor avea nicio pretenție materială pentru folosirea fotografiei de către E.ON  

Servicii S.R.L și/sau de către oricare companie din grupul E.ON din România;  

f. În cazul trimiterii unei imagini reprezentative pentru echipă, participanții / membrii 

echipei își asumă responsabilitatea cu privire la eventualele drepturi de autor pentru 

imaginea trimisă. Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru eventualele litigii 

rezultate din nerespectarea drepturilor de autor pentru imaginea trimisă.  

f) Toți participanții  și / sau echipele ce au îndeplinit criteriile de eligibilitate menționate 

anterior vor susține un interviu video in fața unor reprezentanți ai Organizatorului. Aceștia 

vor fi notați și evaluați conform criteriilor de departajare.  

g) După verificarea tuturor criteriilor de eligibilitate și de departajare, vor intra în concurs 

primele șase echipe și/sau participanți, după ce se va realiza o ordonare descrescătoare în 

funcție de punctajul obținut. Ordonarea descrescătoare în funcție de punctajul obținut nu 

va fi publicată.  
  

Criterii de departajare sunt următoarele:  

I. Tema proiectului și plus valoarea pe care o aduce;   

II. Aplicabilitatea temei din punct de vedere tehnic și economic;   

III. Originalitatea temei;   

IV. Structura descrierii temei proiectului.  

  

h) Organizatorul își rezervă dreptul ca, în cazul în care consideră necesar, să selecteze mai 

mult de 6 echipe și/sau participanți pentru etapa finală.  

i) În momentul transmiterii materialului în format electronic, participantul / echipa înscris (ă) 

în Concurs își asumă responsabilitatea integrală pentru: deținerea drepturilor de 

proprietate intelectuală asupra întregului conținut al proiectului și cesionarea de 

către participanții / echipele clasați(te) pe locurile 1, 2 și 3 a proiectului, necondiționat 

și cu titlu gratuit, către E.ON Servicii S.R.L., corelativ cu garantarea E.ON Servicii 

S.R.L. împotriva oricăror eventuale pretenții rezultate din drepturile de proprietate 

intelectuală ale unor terțe părți;  

j) Juriul va stabili participanții și/sau echipele care vor participa la etapa finală în baza 

criteriilor de selecție menționate anterior. Juriul este format din reprezentanți ai 

companiilor E.ON din România;  

k) Echipele/participanții selectate/selectați vor fi anunțate prin e-mail de către organizatori;  

l) Echipele selectate/ participanții au obligatia de a participa pe perioada concursului la 

workshop-uri și programe de training organizate de compania organizatoare;  

m) După sesiunile de workshop-uri și programele de training, echipele selectate/ participanții 

vor participa la etapa finală;  

n) În maximum 14 zile de la terminarea sesiunilor de training, echipele/ participanții care vor 

participa la etapa finală, vor primi din partea organizatorilor o serie de întrebări, care ar 

trebui luate în considerare pentru proiectul final.  



  

Art. 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI  

Concursul se desfășoară în perioada Octombrie 2021 – Aprilie 2022. Etapele de desfășurare a 

Concursului sunt după cum urmează:   

• 25 Octombrie 2021 – 23 Decembrie 2021: Promovarea Concursului și perioada de 

înscriere;  

• 10 Ianuarie 2022 – 21 Ianuarie 2022: Etapa de selecție prin interviu video;  

• 7 Februarie 2022 – 11 Februarie 2022: Energy Challenge Academy; • 4 Aprilie 2022 – 

8 Aprilie 2022: Finala Concursului Energy Challenge.  

  

Art. 4 PREMIILE CONCURSULUI  

a) Premiul I contravaloarea în lei a sumei de 3000 euro la cursul valutar de 1 Euro = 4.9470 

lei (adică 16.423 lei brut)   

b) Premiul II se acordă participantului desemnat câștigător al locului al doilea/ fiecărui 

membru al echipei desemnate câștigătoare a locului al doilea. El constă într-un 

produs/voucher în valoare de 500 euro (2.682 lei brut) per participant / membru de echipă. 

Valoarea maximă totală a premiilor acordate echipei este de 2000 euro (10.728 lei brut).  

c) Premiul III se acordă participantului desemnat câștigător al locului al treilea / fiecărui 

membru al echipei desemnate câștigătoare a locului al treilea. Premiul constă într-un 

produs/voucher în valoare netă de 1.000 lei/buc. (1.045 lei brut/buc) per participant / 

membru de echipă. Valoarea maximă totală netă a premiilor acordate echipei  este de 4.000 

lei.  

d) Mențiunile se acordă celorlalte echipe participante/ participanți în Concurs. Premiul constă 

în materiale promoționale E.ON Shop. Valoarea premiului este de aproximativ 100 

lei/membru echipă /participant.  

e) Valoarea brută totală maximă a premiilor este de 32.929 lei.  

f) Organizatorul se obligă ca pentru premiile acordate să calculeze, să rețină și să vireze 

impozitele datorate pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice altă obligație de natură fiscală 

sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, este în sarcina exclusivă a câștigătorilor.  

g) Pentru a intra în posesia produselor promoționale și a Premiilor, câștigătorii nu vor efectua 

nicio plată suplimentară, indiferent de titlul acesteia (ex: impozite, taxe) și nu vor suporta 

alte costuri suplimentare.  

h) Premiile cu valoare de peste 600 RON sunt supuse la impozitului pe venituri din premii, 

iar impozitul pe venitul datorat de câștigători va fi reținut, declarat și virat către autoritățile 

fiscale de către Organizator, conform legislației aplicabile în vigoare.   

Art. 5 DESEMNAREA ŞI NOTIFICAREA CÂŞTIGĂTORILOR  

a) Echipele participante / participanții în cadrul etapei finale vor prezenta proiectul în 

intervalul de timp stabilit. Timpul alocat fiecărei echipe/ participant pentru prezentare va fi 

comunicat de către organizator cu cel puțin 10 zile înainte de etapa finală, dar nu va depăși 

30 minute, fără timpul alocat sesiunii de întrebări și răspunsuri.  



  

  

b) Juriul va stabili echipele/ participanții câștigătoare/câștigători în baza criteriilor de selecție 

pentru etapa finală. Juriul este format din reprezentanți ai companiilor E.ON din România.  

c) În cadrul etapei finale, evaluarea echipelor participante se va face pe baza următoarelor 

criterii:  
  

a. Alinierea ideii la tema propusă, precum și unicitatea și fezabilitatea sa economică;  

b. Calitatea analizei efectuate care stă la baza construirii business case-ului;  

c. Prezentarea detaliată, din punct de vedere tehnic, a propunerii valorice, a modului 

în care aceasta se va realiza;  

d. Prezentarea detaliată, din punct de vedere al protejării propunerii valorice, 

împotriva competitorilor;  

e. Realizarea unei analize financiare, precum și a unei analize privind modul în care 

business-ul propus se va dezvolta;  

f. Prezentarea detaliată din punct de vedere al resurselor necesare și modul de 

obținere/contractare al acestora;  

g. Calitatea prezentării;  

h. Calitatea modelului practic/machetei, dacă există;  

d) Juriul va anunța echipele/participanții câștigătoare/câștigători după finalizarea sesiunii de 

prezentare a echipelor, iar reprezentanți ai companiilor E.ON din România vor înmâna 

premiile câștigătorilor.  

Art. 6 PUBLICAREA ŞI MODIFICAREA REGULAMENTULUI  

a) Regulamentul Oficial al concursului va fi publicat pe site-ul www.energychallenge.eon-  

romania.ro. Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord să respecte și 

să se conformeze tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial și ale legislației 

aplicabile din România.  

b) Prin participarea la concurs, participanții confirmă cunoașterea prevederilor 

Regulamentului Oficial si pot fi/ nu pot fi de acord ca datele lor personale să intre în baza 

de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activitățile de promovare pentru 

alte proiecte ale acestuia. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărei persoane 

interesate, oricând, pe durata desfășurării concursului, pe website-ul 

www.energychallenge.eon-romania.ro  

c) Datele personale prelucrate vor fi  cele menționate în CV-urile depuse de către candidați, 

precum si imagine si voce (foto-video).  

d) Organizatorul își rezervă dreptul de a anunța public pe paginile de social media ale 

companiei/ concursului și pe site-ul companiei, numele participantului câștigător/echipei 

câștigătoare în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul în care câștigătorii nu vor ca 

datele lor să fie publicate, aceștia pot trimite oricând un e-mail la 

EnergyChallenge@eonromania.ro.  

e) Scopul prelucrării datelor îl reprezintă identificarea și anunțarea câștigătorilor, precum și 

promovarea evenimentului: prelucrarea datelor necesare participării la concurs implică 

colectarea și utilizarea acestora strict pentru scopurile definite mai sus.  
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f) Participanților la concurs le sunt garantate drepturile prevăzute în Regulamentul General 

privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date, în special următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), 

dreptul de acces la date (art.15), dreptul de rectificare a datelor (art.16), dreptul de 

restricționare (art. 18). De asemenea, este recunoscut dreptul persoanelor de a se adresa 

Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau 

instanțelor de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate.   

g) Persoanele vizate au dreptul de a solicita Organizatorului: 

a. Să li se transmită datele cu caracter personal pe care le-au furnizat Organizatorului, 

într-o formă structurată și ușor de accesat în mod electronic sau 

b. Să transmită unui alt operator de date cu caracter personal datele pe care le-a 

furnizat Organizatorului, în măsura în care este tehnic fezabil. 

h) Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit, 

confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de 

asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate 

de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu 

excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a 

solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor 

personale în conformitate cu prevederile legale. 

i) În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la concurs va transmite o cerere scrisă, 

datată și semnată către S.C. E.ON Servicii S.R.L., cu sediul social în Târgu Mureș, Bld. 

Pandurilor 42, etaj 7 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J26/796/2008, având cod 

unic de înregistrare: RO23795267 sau să contacteze ofițerul responsabil cu protecția datelor 

la adresa: protectiadatelor@eon-romania.ro. 

j) Câștigătorului îi poate fi solicitată participarea la acțiuni publicitare ce însoțesc sau rezultă 

în urma acestui concurs, fără alte obligații sau plăți din partea Organizatorului. Datele 

personale ale câștigătorului vor rămâne în evidențele companiei, conform legislației fiscale 

în vigoare. 

Art.8 CLAUZE FINALE  

a) Participarea la Concurs implică acordul și obligația de a respecta termenii și condițiile 

incluse în acest document. 

b) Orice litigii se vor rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar, acest Regulament, cu termenii 

și condițiile incluse, este guvernat de legile României și poate fi supus numai jurisdicției 

instanțelor judecătorești competente în a căror circumscripție se află sediul 

Organizatorului.



 

 

Act adițional nr.1 din 17.11.2021 la >>Regulament Concurs “Energy Challenge” – ediția 

2022<<  

  

PREAMBUL  

În scopul promovării Concursului ”Energy Challenge”, ediția 2022, E.ON Servicii S.R.L.  

(”Organizatorul”) decide desfășurarea pe pagina de Facebook  Energy Challenge 

(https://www.facebook.com/studentenergychallenge/) a unui concurs cu premii (denumit în 

continuare ”Concursul”) în condițiile de mai jos:  

Art. 1 ORGANIZATOR   

Organizatorul Concursului este E.ON Servicii S.R.L., cu sediul în Târgu Mureș, bd. Pandurilor 

nr. 42, etaj. 7, 540554, jud. Mureş, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J26/796/2008, 

Cod Fiscal RO23795267, având contul IBANRO19INGB0011000032558911 – deschis la ING 

Bank Târgu Mureș, reprezentată legal prin dl. Mirko Strube, în calitate de Director General.  

Art. 2 PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI  

Concursul se va desfășura în perioada 20 noiembrie- 14 decembrie 2021.  

Art. 3 PARTICIPANȚII  

La Concurs pot participa toți studenții prezenți la sesiunile de promovare ale concursului 

“Energy Challenge” care îndeplinesc în mod cumulativ condițiile de înscriere și își au reședința 

pe teritoriul României.  

  

Art. 4. MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI   

  

a) Lansarea concursului va avea loc printr-o serie de postări pe pagina de Facebook a 

competiţiei Energy Challenge: https://www.facebook.com/studentenergychallenge/. 

Postările vor menționa universitățile în cadrul cărora se vor desfășura sesiuni de 

promovare.  

b) Perioada de înscriere va fi comunicată în cadrul sesiunilor de prezentare din universități. 

Aceasta începe din momentul începerii prezentării și se va încheia in data de 

12/12/2021.  

c) Studenții care doresc să se înscrie în Concurs vor trebui să îndeplinească în mod 

cumulativ următoarele condiții în interiorul termenului stabilit de Organizator și 

comunicat prin procedura de la art. 4 lit. b)  

- Să aprecieze postarea menționată la art.4 lit. a) pe pagina de Facebook Energy  

Challenge (https://www.facebook.com/studentenergychallenge/);  
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- Să răspundă postării menționate la art.4 lit. a) printr-un comentariu care să cuprindă 

răspunsul la întrebarea adresată de reprezentanții companiei în cadrul sesiunii de 

promovare, și anume: “Care este, in opinia ta, invenția care ți-ar simplifica viața de zi 

cu zi? De ce?”. 

d) Vor fi anulate înscrierile efectuate în afara perioadei de desfășurare a concursului, 

perioadă calculată conform procedurii de la art. 4 lit. b); 

e) In data de 14/12/2021 vor fi desemnați câștigătorii, studenții ale căror comentarii sunt 

alese de comisia care va evalua concursul și care este formată din administrator 

Employer Branding, Coordonatorul competiției Energy Challenge și Responsabil 

Social Media, urmând a  fi desemnați cel mult 4 câștigători. 

f) Câștigătorii vor fi anunțați pe reţeaua de socializare Facebook prin răspuns la 

comentariul lor, iar aceştia au îndatorirea de a comunica datele de livrare a premiului  

(strada, numărul, orașul,  județul) cât și numărul de telefon într-un mesaj privat; 

g) Premiile vor fi trimise prin curier la adresa câștigătorilor in termen de maxim 15 zile de 

la desemnarea acestora conform art. 4, lit. e). 

Art. 5 PREMIILE CONCURSULUI  

Premiile Concursului constau dintr-un produs promoțional, in valoare de maxim 200 lei, 

anunțat în cadrul sesiunii de promovare în fiecare universitate. Acestea vor fi acordate 

studenților care descriu cele mai inovative și implementabile propuneri, decizie luată de către 

comisia menționată la art.4 lit. e).  

Art. 6 PUBLICAREA ŞI MODIFICAREA REGULAMENTULUI  

a) Regulamentul Oficial al Concursului va fi publicat pe site-ul www.energychallenge.eon-  

romania.ro și va fi făcut disponibil participanților pe pagina de Facebook 

https://www.facebook.com/studentenergychallenge/.  Prin participarea la acest Concurs, 

Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor prezentului 

Regulament Oficial şi ale legislaţiei aplicabile din România. 

b) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament al Concursului, 

dacăacest lucru este considerat necesar, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare 

numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări prin publicarea pe site-ul 

oficial al Concursului. Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate referitoare la luarea 

la cunoştinţă de către Participanţi a modificărilor atâta timp cât modificările apar pe pagina 

oficială de internet a Concursului. 

Art. 7 PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participanților, în conformitate cu 

Legea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice 

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date.  
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Prin participarea la Concurs, Participanţii declară că sunt de acord cu prevederile 

Regulamentului Concursului “Energy Challenge” şi sunt de acord ca datele lor cu caracter 

personal puse la dispoziţia Organizatorului la momentul participarii să intre în baza de date a 

acestuia, să fie prelucrate şi utilizate de Organizator (personal ori prin împuternicit) conform 

prevederilor prezentului capitol;  

Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal pe care le furnizează participanții în mod 

direct.  

a) Datele cu caracter personal prelucrate sunt: numele şi prenumele participanților  datele 

de livrare (strada, numărul, oraşul  judeţul şi numărul de telefon),  imagine si voce (foto- 

video) ;  

b) Scopul prelucrării datelor menționate la punctul 1: Identificarea participanților și în 

vederea acordării premiilor;  

c) Introducerea datelor necesare participării la concurs implică colectarea lor și utilizarea 

acestora strict pentru scopurile definite mai sus. Participanții își pot retrage acest 

consimțământ în orice moment printr-un e-mail la EnergyChallenge@eon-romania.ro;  

d) Persoanele care vor avea acces la datele personale ale participanților sunt: Roman 

Lucian, Bora Andreea și Costin Alexandra.  

e) Durata păstrării datelor cu caracter personal: datele colectate în scopurile menționate 

anterior vor fi stocate numai atâta timp cât este necesar pentru desfășurarea concursului, 

notificarea premiului și, după caz, publicarea numelui câștigătorului. Ulterior, datele 

personale ale câștigătorului vor rămâne în contabilitatea firmei, conform legislației 

fiscale în vigoare. În cazul în care câștigătorii nu vor ca numele lor să fie publicat, 

aceștia pot trimite oricând un e-mail la EnergyChallenge@eon-romania.ro;   

f) Participanților la concurs le sunt garantate drepturile prevăzute Regulamentul General 

privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și 

libera circulație a acestor date, în special următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 

12), dreptul de acces la date (art.15), dreptul de rectificare a datelor (art.16), drept de 

ștergere (art.17), dreptul de restricționare (art. 18), dreptul la opoziție (art.21). De 

asemenea, este recunoscut dreptul persoanelor de a se adresa Ofițerului de Protecția 

Datelor (protectiadatelor@eon-romania.ro), Autorității Naționale de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de judecată pentru apărarea 

oricăror drepturi garantate.  

g) Pentru orice alte informații cu privire la modul de prelucrare a Datelor cu Caracter 

Personal, ale participantului (inclusiv pentru a-și exercita drepturile de mai sus), 

acestase poate adresa la O.P. 1 – C.P. 10, 540043 Târgu Mureș, Telefon 0800 800 811 

şi/ sau la adresa de e-mail: EnergyChallenge@eon-romania.ro. La nivelul  

Organizatorului a fost desemnat un responsabil cu protecția datelor ce poate fi contactat  

 la următoarea adresă: protectiadatelor@eon-romania.ro    



 

 

Art.8 CLAUZE FINALE  

a) Participarea la Concurs implică acordul şi obligaţia de a respecta termenii şi 

condiţiileincluse în acest document. 

b) Orice litigii se vor rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar, acest Regulament, cu termenii şi 

condiţiile incluse, este guvernat de legile României şi poate fi supus numai jurisdicţiei 

instanţelor judecătoreşti competente în a căror circumscripţie se află sediul Organizatorului.  



  

  

Act adițional nr. 2 din 16.12.2021 la >>Termeni și condiții Concurs “Energy Challenge” 

– ediția 2022<<  

  

PREAMBUL  

În scopul promovării Concursului ”Energy Challenge”, ediția 2022, E.ON Servicii S.R.L.  

(”Organizatorul”) decide desfășurarea pe pagina de Facebook  Energy Challenge 

(https://www.facebook.com/studentenergychallenge/) a unui concurs cu premii (denumit în 

continuare ”Concursul”) în condițiile de mai jos:  

Art. 1 ORGANIZATOR   

Organizatorul Concursului este E.ON Servicii S.R.L., cu sediul în Târgu Mureș, bd. Pandurilor 

nr. 42, etaj. 7, 540554, jud. Mureș,  înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J26/796/2008, 

Cod Fiscal RO23795267, având contul IBANRO19INGB0011000032558911 – deschis la  

ING Bank Târgu Mureș, reprezentată legal prin dl. Mirko Strube, în calitate de Director 

General.  

Art. 2 PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI  

Concursul se va desfășura în perioada 16 decembrie 2021, ora 16:00, ora României – 22  

decembrie 2021, ora 23:59, ora României.  

Art. 3 PARTICIPANȚII  

La Concurs pot participa toți utilizatorii Facebook care îndeplinesc în mod cumulativ condițiile 

de înscriere și își au reședința pe teritoriul României.   

  

Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs orice persoana care nu îndeplinește 

toate condițiile de participare. De asemenea, refuzul de a furniza datele necesare înscrierii în 

Concurs are drept consecință imposibilitatea de a participa, respectiv imposibilitatea acordării 

premiului în cazul câștigătorului desemnat.  

  

Art. 4 MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI   

a) Lansarea concursului va avea loc printr-o postare pe pagina de Facebook a competiției 

Energy Challenge: https://www.facebook.com/studentenergychallenge/.   

b) Utilizatorii Facebook care doresc să se înscrie în Concurs vor trebui să îndeplinească în 

mod cumulativ următoarele condiții în interiorul termenului stabilit de Organizator și 

comunicat prin postarea care anunță lansarea concursului:  

- Să  aprecieze  pagina  de  Facebook  a  competiției  Energy 

 Challenge:   https://www.facebook.com/studentenergychallenge/.  

- Să distribuie postarea menționată la art.4 lit. a);  

- Să eticheteze doi prieteni studenți în postarea menționată la art.4 lit. a) printr-un 

comentariu;  
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c) Vor fi anulate înscrierile efectuate în afara perioadei de desfășurare a concursului;  

d) In data de 23/12/2021 vor fi desemnați câștigătorii, doi studenți ale căror distribuiri au 

strâns cele mai multe reacții pana la finalul concursului, de o comisie care va evalua 

concursul și care este formată din administrator Employer Branding, Coordonatorul 

competiției Energy Challenge și Responsabil Social Media;  

e) Câștigătorii vor fi anunțați pe rețeaua de socializare Facebook prin răspuns la 

comentariul lor, iar aceștia au îndatorirea de a comunica datele de livrare (strada, 

numărul, orașul  județul și numărul de telefon), într-un mesaj privat;  

f) Premiile vor fi trimise prin curier la adresa câștigătorilor in termen de maxim 20 zile de 

la desemnarea acestora conform art. 4, lit. d).  

Art. 5 PREMIILE CONCURSULUI  

Premiile Concursului constă în cate o pereche de caști wireless. Acestea vor fi acordate primilor 

doi participanți care au reușit să adune cele mai multe aprecieri până la momentul stabilit de 

Organizator.   

Art. 6 PUBLICAREA ŞI MODIFICAREA REGULAMENTULUI  

a) Regulamentul Oficial al Concursului va fi publicat pe site-ul www.energychallenge.eon-  

romania.ro și va fi făcut disponibil participanților pe pagina de Facebook 

https://www.facebook.com/studentenergychallenge/.  Prin participarea la acest Concurs, 

Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor prezentului 

Regulament Oficial și ale legislației aplicabile din România.  

b) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament al Concursului, dacă 

acest lucru este considerat necesar, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai 

după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări prin publicarea pe site-ul oficial al 

Concursului. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate referitoare la luarea la 

cunoștință de către Participanți a modificărilor atâta timp cât modificările apar pe pagina 

oficială de internet a Concursului.   

Art. 7 PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participanților, în conformitate cu 

Legea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice 

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date.  

Prin participarea la Concurs, Participanții declară că sunt de acord cu prevederile 

Regulamentului Concursului “Energy Challenge” și sunt de acord ca datele lor cu caracter 

personal puse la dispoziția Organizatorului la momentul participării să intre în baza de date a 

acestuia, să fie prelucrate și utilizate de Organizator (personal ori prin împuternicit) conform 

prevederilor prezentului capitol;  
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Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal pe care le furnizează participanții în mod 

direct.  

a) Datele cu caracter personal prelucrate sunt: numele și prenumele participanților  datele 

de livrare (strada, numărul, orașul  județul și numărul de telefon),  imagine si voce (foto- 

video) ;  

b) Scopul prelucrării datelor menționate la punctul 1: Identificarea participanților și în 

vederea acordării premiilor;  

c) Introducerea datelor necesare participării la concurs implică colectarea lor și utilizarea 

acestora strict pentru scopurile definite mai sus. Participanții își pot retrage acest 

consimțământ în orice moment printr-un e-mail la EnergyChallenge@eon-romania.ro;  

d) Persoanele care vor avea acces la datele personale ale participanților sunt: Roman 

Lucian, Bora Andreea și Costin Alexandra.  

e) Durata păstrării datelor cu caracter personal: datele colectate în scopurile menționate 

anterior vor fi stocate numai atâta timp cât este necesar pentru desfășurarea concursului, 

notificarea premiului și, după caz, publicarea numelui câștigătorului. Ulterior, datele 

personale ale câștigătorului vor rămâne în contabilitatea firmei, conform legislației 

fiscale în vigoare. În cazul în care câștigătorii nu vor ca numele lor să fie publicat, 

aceștia pot trimite oricând un e-mail la EnergyChallenge@eon-romania.ro;   

f) Participanților la concurs le sunt garantate drepturile prevăzute Regulamentul General 

privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și 

libera circulație a acestor date, în special următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 

12), dreptul de acces la date (art.15), dreptul de rectificare a datelor (art.16), drept de 

ștergere (art.17), dreptul de restricționare (art. 18), dreptul la opoziție (art.21). De 

asemenea, este recunoscut dreptul persoanelor de a se adresa Ofițerului de Protecția 

Datelor (protectiadatelor@eon-romania.ro), Autorității Naționale de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de judecată pentru apărarea 

oricăror drepturi garantate.  

g) Pentru orice alte informații cu privire la modul de prelucrare a Datelor cu Caracter 

Personal ale participantului (inclusiv pentru a-și exercita drepturile de mai sus), acesta 

se poate adresa la O.P. 1 – C.P. 10, 540043 Târgu Mureș, Telefon 0800 800 811 și/ sau 

la adresa de e-mail: EnergyChallenge@eon-romania.ro. La nivelul Organizatorului a 

fost desemnat un responsabil cu protecția datelor ce poate fi contactat la următoarea  

 adresă: protectiadatelor@eon-romania.ro    

  

 

 

 



  

  

Art.8 CLAUZE FINALE  

a) Participarea la Concurs implică acordul și obligația de a respecta termenii și condițiile 

incluse în acest document.  

b) Orice litigii se vor rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar, acest Regulament, cu termenii și 

condițiile incluse, este guvernat de legile României și poate fi supus numai jurisdicției 

instanțelor judecătorești competente în a căror circumscripție se află sediul Organizatorului.  

  

  

  

  

  


