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Regulamentul 
Concursului de proiecte “Câştigă cu Metano și Electro pentru comunitatea ta” 

din cadrul programului educaţional “Întâlnire cu Energia”, ediția octombrie-
noiembrie 2022 
(Regulamentul) 

 
1. Organizatorii concursului  
 
ENGIE Romania S.A., cu sediul in București, B-dul Marasesti, nr. 4-6, sector 4, având 
C.U.I. 13093222/15.07.2002, nr. de ordine in Registrul Comerțului J40/5447/09.06.2000,  
 
și  
 
Asociația “HANDS ACROSS ROMANIA ASSOCIATION” (HAR) cu sediul social in Ilfov, 
Str. Rezervelor nr.54, bl.5, ap 87, Chiajna, având codul de înregistrare fiscala 17862507, 
 
organizează concursul “Câştigă cu Metano și Electro pentru comunitatea ta” 
(„Concursul”) în cadrul programului educaţional “Întâlnire cu Energia”. 
Concursul se va desfășura cu sprijinul Ministerului Educației Naționale în școlile din 
județele participante la program, sesiunea octombrie-noiembrie 2022 respectiv: Argeș, 
Dâmbovița, Galați, Constanța, Dolj, Brașov. 
 
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, implicit 
oricare dintre condiţiile privind organizarea Concursului, precum şi dreptul de a suspenda 
şi/sau înceta şi/sau prelungi desfăşurarea acestuia, cu înştiinţarea prealabilă a 
Participanţilor/potenţialilor Participanţi cu privire la orice modificare a prevederilor 
Regulamentului.  
 
 
2. Descrierea programului ,,Întâlnire cu energia’’ 
 
Programul “Întâlnire cu Energia “ are ca scop transmiterea si completarea unui conținut 
informațional elevilor de clasa a IV-a despre sursele de energie, în special, despre gazul 
natural si energie electrică de la producție până acasă, utilizarea lor în siguranță, protecția 
mediului înconjurător și modalitățile de economisire a energiei. Acest program 
completează interactiv orele de ştiinţe ale naturii din programa şcolară. Programul constă 
în 2 lecţii a câte 50 de minute fiecare predate de către lectorii participanți în program.  
Mecanismul concursului constă în posibilitatea câştigării unuia dintre premiile oferite de 
Organizatori conform procedurii descrise mai jos.  
 
 
3. Descrierea şi mecanismul concursului 
 
Concursul “Câştigă cu Metano și Electro pentru comunitatea ta” se adresează elevilor 
claselor a IV-a din şcolile participante la programul educaţional “Întâlnire cu  
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energia” în perioada octombrie - decembrie 2022. Concursul va fi anunţat în şcoli de către 
lectorii care predau cele 2 lecţii din cadrul programului. Elevii care au beneficiat de cele 
două lecții la clasa pot depune o cerere de finanțare pentru un proiect pe care doresc să-
l implementeze în comunitatea din care fac parte respectând cerințele obligatorii de 
depunere a proiectului.  
 
 
4. Durata concursului. Limba de desfășurare a concursului 
 
 
Concursul se va desfăşura în școlile participante la program înscrise în baza formularului 
de înscriere din județele : Argeș, Dâmbovița, Galați, Constanța, Dolj, Brașov, în perioada 
18.10.2022 - 30.11.2022.  
Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, Concursul se va desfășura în limba română. 
 
 
5.Ariile pentru care vor fi finanțate proiectele depuse sunt: 
 

• Educație și conștientizare – proiecte care implică crearea de oportunități și 
canale de informare a comunității în ceea ce privește utilizarea eficientă a energiei;  

• Protecția Mediului înconjurător – proiecte care vizează acțiuni de protecție a 
mediului înconjurător și a resurselor de energie; 

• Economie de energie – proiecte care vizează reducerea consumului de energie 
pentru diverse activități derulate în cadrul comunității. 

 
 
6.Cerințe obligatorii participare concurs 
 

• Depunerea formularului de înscriere idee de proiect – formular online pus la 
dispoziție de către Organizatori 
o completat în limba română; 
o completat integral, la toate secțiunile sale (acolo unde o secțiune nu se aplică 

se va face mențiunea N/A). 
o conține informații relevante care scot în evidență nevoia proiectului. 

• Coordonatorul de proiect: 
o vârsta minimă 18 ani; 
o este stabilit cu domiciliul sau desfășoară cel puțin o activitate 

profesională/culturală/comunitară în comunitatea pentru care se solicită 
finanțarea; 

o nu aplică la această finanțare ca reprezentant al unei organizații politice, 
instituții publice, întreprinderi sociale sau societate cu caracter comercial; 

o nu a fost condamnat penal sau civil și nu se află sub anchetă judiciară în 
vederea determinării (ne)vinovăției; 

• Proiectul: 
o este de interes general și nu realizează activități cu scop comercial sau de 

natură politică 
 

o nu realizează activități sau susțin cauze care aduc atingere sau 
discriminează pe considerente de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, 
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religie, capacități fizice sau psihice sau apartenența la una sau mai 
multe categorii sociale sau economice; 

o activitățile sunt implementate cu implicarea elevilor care au beneficiat de 
sesiunile de informare din cadrul proiectului Întâlnire cu energia; 

o răspunde unei nevoi reale a comunității; 
o aduce un plus de valoare comunității locale în ceea ce privește protejarea 

mediului; 
o asigură participarea activă a locuitorilor în implementarea proiectului; 
o prevede un buget bine definit cu precizarea categoriilor de cheltuieli și a 

resurselor necesare; 
o propune un plan de activități pe o perioadă de maximum 6 luni; 

 
Elevilor li se vor prezenta cerinţele şi condiţiile de participare la concurs de către lectorii 
participanți la sesiuni.  
Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte 
probleme întâmpinate de Participanţi la înscrierea în Concurs, cauzate de furnizorul de 
Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreşte să se înscrie în Concurs.  
Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare acţiune a sa în cadrul acestui 
Concurs. Participantul este unicul responsabil pentru orice consecinţe directe sau 
indirecte care pot apărea ca urmare a participării sale la acest Concurs. 
 
 
Obligaţii asumate de Participanţi: 
 

- să se înscrie în Concurs folosind date de contact reale, valide şi complete; 
- odată cu înscrierea în Concurs, fiecare Participant declară pe propria răspundere 

că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv al drepturilor 
de autor în privinţa oricărui material utilizat în realizarea Proiectelor sau persoana 
îndreptăţită şi răspunde pentru cazurile în care anumite materiale înscrise în 
Concurs încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unor terţi sau sunt luate 
din diverse surse neautorizate. 

În situația în care Organizatorii vor primi, în perioada desfăşurării Concursului, informări 
oficiale de natură să demonstreze că un anumit material ce compune Proiectul înscris de 
un Participant încalcă legile ori prezentul Regulament,  au dreptul de a descalifica 
Proiectul respectiv. 
 
Organizatorii au dreptul de a nu lua în considerare materialele pe care le consideră 
indecente, vătămătoare la adresa imaginii sale sau la adresa imaginii unor terți ori care 
încalcă în vreun fel prezentul Regulament ori legislația aplicabilă. 
 
Organizatorii nu au vreo responsabilitate, aceasta fiind pe deplin sarcina Participanților, 
cu privire la: 
 

- Proiectele înscrise în Concurs de către Participanţi, dacă acestea au fost însuşite 
în mod ilegal de către ei; 

- Situaţiile în care Participanţii înscriu în Formularul de înscriere date de contact 
incorecte şi, din aceasta cauza, Organizatorii nu vor putea contacta Participanţii în 
cauză pentru a le transmite diverse informaţii cu privire la Concurs; 

- Situaţiile în care sunt suspiciuni sau acuzaţii de încălcare a drepturilor de autor în 
legătură cu Proiectele înscrise la Concurs. 
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Încălcarea oricăror prevederi ale Regulamentului dă dreptul Organizatorului de a elimina 
respectivul Participant din Concurs. 
 
 
7. Modalitatea de participare 
 
Pot participa toate proiectele înscrise în perioada 18.10.2022 – 30.11.2022 
completând formularul de înscriere si respectând cerințele obligatorii de înscriere 
a proiectului. Formularul de înscriere va fi transmis către adresa de e-mail: 
inscrieri@handsacross.ro. 
 
8. Jurizarea concursului 
 
Perioada de jurizare a proiectelor depuse este 05.12.2022 – 16.12.2022.  
 
9. Criteriile de evaluare sunt:  
 
 

Nr.crt Criteriu/subcriteriu de evaluare și selecție  
 

Punctaj 
maximum  
 

1.  Relevanță - măsura în care proiectul contribuie la realizarea 
obiectivelor propuse în acord cu nevoia identificată în cadrul 
proiectului  

40 puncte 

2.  Eficiență - măsura în care proiectul asigură utilizarea optimă a 
resurselor (umane, materiale, financiare), în termeni de calitate, 
cantitate, timp alocat, în contextul implementării activităților 
proiectului în vederea atingerii rezultatelor propuse 

30 puncte 

3.  Spirit de echipă- măsura în care proiectul implică o echipă de 
proiect formată din elevi, cadre didactice, părinți în implementarea 
proiectului. 

20 puncte 

4.  Sustenabilitate - măsura în care proiectul asigură continuarea 
efectelor sale și valorificarea rezultatelor obținute după încetarea 
finanțării 

10 puncte 

 Total  100 puncte 

 
 
Comisia de jurizare este formata din : 
 

- 3 reprezentanți ai ENGIE Romania,1 coordonator de proiect si 2 lectori voluntari; 
- 1 reprezentant al Asociației Hands Across Romania; 
- 1 reprezentant al Ministerului Educației Naționale; 

 
Data comunicării rezultatelor concursului, numele câştigătorilor şi premiile acordate vor fi 
făcute publice la data de 19.12.2022 pe site-urile organizatorilor : 

http://www.handsacross.ro și https://www.engie.ro/intalnire-cu-energia/. 
 
 

mailto:office@handsacross.ro
http://www.handsacross.ro/
https://www.engie.ro/intalnire-cu-energia/
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10. Acordarea premiilor 
   
Se va acorda un singur premiu în  valoare de 25.000 lei proiectului câștigător în acord cu 
criteriile de evaluare definite mai sus. Acordarea finanțării se va realiza în urma unui 
contract de finanțare semnat între Asociația Hands Across Romania și coordonatorul de 
proiect. Premiul va fi acordat prin transfer bancar din contul Asociației Hand across 
instituției care depune proiectul de finanțare, în termen de 15 zile de la anunțarea 
câștigătorului.  
 
11. Contestatii și litigii  
 
Participantii pot depune contestatii privind acordarea premiilor la adresa de e-mail 
comunicare in termen de 5 zile de la data anuntarii castigatorului.Reclamațiile ulterioare 
nu vor mai fi luate in considerare de către Organizatori. 
Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți, cu privire la orice aspect legat 
de desfășurare campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, îar în cazul în care aceasta 
nu va fi posibiă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești romane competente.  
 
Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant 

pe site-ul http://www.handsacross.ro și la link-ul https://www.engie.ro/intalnire-cu-energia/. 

 
12. Încetarea / Întreruperea Concursului 
 
12.1 Concursul poate înceta oricând în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă 
majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorilor din motive independente de voinţa 
sa, de a asigura fie desfăşurarea în bune condiţii a Concursului, fie îndeplinirea scopului 
pentru care Concursul este organizat. 
 
12.2 Concursul poate fi suspendat ori poate înceta oricând în baza deciziei 
Organizatorilor, fără ca prin aceasta să se nască vreun drept la despăgubire, cu condiţia 
ca Organizatorii să comunice în prealabil o astfel de situaţie. 
 
Prezentul Regulament intră în vigoare la data semnării sale de către reprezentanţii legali 
ai Organizatorului/publicării pe site și este valabil pe toată durata de desfăşurare a 
Concursului cu eventualele modificări ulterioare. 
 

 
 
Data: 18.10.2022 
 
 
ENGIE Romania S.A 
 
 
Asociația “HANDS ACROSS ROMANIA ASSOCIATION” (HAR) 
 
 
 

http://www.handsacross.ro/
https://www.engie.ro/intalnire-cu-energia/
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FORMULAR DEPUNERE PROIECT PENTRU FINANȚARE 
 

Concursul “Câştigă cu Metano și Electro pentru comunitatea ta” 
din cadrul programului educaţional “Întâlnire cu Energia” 

 
 
 
Titlul proiectului ....................... 
Denumirea solicitantului (Grup de initiativa locala/numele coordonatorului).................. 
Oraşul/satul, comuna ...................... 
Judeţul/sectorul .......................... 
Telefon ............., e-mail ............. 
Adresa de corespondenţă: str. ............ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. .... 
Numele reprezentantului legal (contractul de finanțare se va semna cu o persoană care 
are peste 18 ani)............. 
Numele responsabilului de proiect ......... 
Telefon (fix şi mobil) ............., e-mail ............ 
 
Finanţare solicitată  
 
Persoana fizică/Grup de inițiativă locală ............................. solicită o finanţare 
nerambursabilă în sumă de .................. lei, pe un termen de ........... luni. 
 
Prezentarea proiectului 
 

1. Localizarea proiectului ...................... 
2. Scurtă descriere a proiectului……………… 
3. Justificarea proiectului …………………. 
4. Grupurile-ţintă cărora se adresează: grupul-ţintă trebuie definit exact pentru a se 

corela necesitatea realizării obiectivelor propuse cu cheltuielile. 
5. Obiectivele proiectului, prezentare detaliată ................. 
6. Rezultatele estimate la finalizarea proiectului ................. 
7. Durata de realizare a proiectului ................. 
8. Descrieţi detaliat activităţile necesare realizării proiectului (inclusiv detalierea 

cheltuielilor necesare realizării fiecărei activităţi, justificarea fiecărei cheltuieli în 
cadrul proiectului şi estimarea costurilor pentru fiecare cheltuială, prezentarea 
succintă a materialelor informative utilizate, prezentarea temelor abordate în 
cadrul conferinţelor, detalierea cantitativă etc.): fiecare cheltuială cuantificată se 
va justifica din punctul de vedere al necesităţii achiziţionării şi al numărului de 
bucăţi solicitat; tipăriturile solicitate pentru finanţare vor fi prezentate din punctul 
de vedere al formatului (dimensiuni, cromatică etc.) şi al temei abordate; activităţile 
proiectului trebuie detaliate astfel încât evaluatorul să aibă posibilitatea să facă 
corelaţii între acestea şi necesitatea achiziţionării bunurilor propuse pentru 
finanţare. Va fi depusa o anexa cu detalierea bugetului propus.  

9. Surse de finanţare – dacă în afara sumei solicitate prin prezenta cerere veți mai 
obține contribuții financiare și non-financiare din alte surse. 
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 INFORMATII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL  

 
 
I. DATE CU CARACTER PERSONAL  
In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi 
prelucrate de catre: 
ENGIE Romania SA, societate comercială înregistrată în conformitate cu legea română, 
cu sediul în România, București, sector 4, Bulevardul Mărășești, nr. 4-6, Corp A, 
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5447/2000, cod unic de înregistrare 
1309322, telefon 021.301.20.00, fax 021.301.21.50 (denumita in continuare "Operatorul"), 
impreuna cu Asociația “HANDS ACROSS ROMANIA ASSOCIATION” (HAR) cu sediul 
social in Ilfov, Str. Rezervelor nr.54, bl.5, ap 87, Chiajna, avand codul de inregistrare 
fiscala 17862507, in calitate de Persoana Imputernicita. 
 
 
II. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PROCESATE IN CADRUL 

CONCURSULUI 
In cadrul Concursului, Operatorul va colecta de la Coordonatorii de proiect urmatoarele 
categorii de date cu caracter personal: 
(i) Nume si prenume; 
(ii) Nr. de telefon; adresa de e-mail 
(iii) Calitatea pe care o detine in legatura cu grupul pe care il reprezinta. 
 
 
III. SCOPUL PROCESARII 
Datele cu caracter personal ale coordonatorilor de proiect vor fi prelucrate de catre 
Operator in vederea: 
i) Organizarii si desfasurarii Concursului; 
ii) Desemnarii si validarii castigatorilor; 
iii) Atribuirii premiului; 
iv) Promovarea de către Organizator a programului “Întâlnire cu Energia”  
 
IV. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII 
Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin 
acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.  
 
V. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Datele cu caracter personal al castigatorului, colectate in cadrul Campaniei de catre 
Operator vor fi dezvaluite, Persoanei Imputernicite, Entitatilor de invatamant implicate in 
Concurs precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte 
obligatiile impuse de legislatia in vigoare.  
 
VI. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Datele cu caracter personal ale Coordonatorilor de proiect pentru proiectele declarate 
necastigatoare vor putea fi stocate de catre ENGIE Romania pana la data de 31.12.2023. 
Datele cu caracter personal ale Coordonatorilor de proiect pentru proiectul castigator vor 
fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost  
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colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor 
de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data finalizarii Concursului. 
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va 
sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand 
Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare. 
 
VII. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE 
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura 
participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi: 
(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, 
fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului 
inainte de retragerea acestuia; 
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; 
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal  
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii; 
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad 
contrariul; 
(vii) dreptul la portabilitate a datelor; 
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a 
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 
 
Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere scrisa, datata, 
semnata si adresata Operatorului la adresa: Bd. Marăşesti nr. 4-6, Sector 4, București, 
040254 sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail Nicolae.Garofil@ro.engie.com.  
 
 
VIII. MODIFICAREA POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER 

PERSONALE 
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata 
desfasurarii Concursului, in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru 
protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a 
afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi adusa la cunostinata 
Persoanelor Vizate prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la 
Regulament.   
 
IX. ALTE PREVEDERI  
Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu 
prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. 
 
 


