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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 
“PUTEREA UNUI BAN” 

 
 

Perioada campaniei: 01.01 – 12.06.2020 
 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  

 
1.1. Campania “PUTEREA UNUI BAN” ("Campania”) este organizata si desfasurata de ASOCIAȚIA 
ROMÂNĂ A TINERILOR CU INIȚIATIVĂ, cu sediul in Craiova, str. Bibescu nr. 44, jud Dolj, cod fiscal 
15254821, cont bancar nr. RO22BTRLRONCRT0441739201 deschis la BTRL, reprezentata legal prin Alexandra 
Cristina Catană Bucă, in calitate de Președinte denumita in continuare "Organizatorul".  
1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament de participare (denumit in 
continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii, astfel cum sunt acestia definiti 
mai jos.  
1.3. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii declara ca au luat cunostinta de prevederile 
Regulamentului si a modificarilor acestuia si ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor 
prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament precum si a modificarilor sale.  
1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe perioada desfasurarii Campaniei 
sau de a suspenda/intrerupe/prelungi/sista desfasurarea Campaniei fara drept de compensare sau fara 
plata vreunei despagubiri, de orice fel. Orice modificare de acest fel va fi adusa la cunostinta 
participantilor conform Regulamentului, fara preaviz. Modificarea Regulamentului se realizeaza prin 
incheierea unui act aditional ce va face parte integranta din Regulament. Orice act aditional la 
Regulament va fi autentificat de un notar public. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania 
poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare 
si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in 
conformitate cu prevederile prezentului Regulament.  
1.5. Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului si a 
modificarilor acestuia de catre Participanti atat timp cat acestea au fost puse la dispozitia 
Participantilor cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.  
1.6. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei si nici repararea unui potential 
prejudiciu produs prin suspendarea/intreruperea/prelungirea/sistarea regulamentara a Campaniei. Cu 
toate acestea, eventualele drepturi obtinute de participanti pana la momentul 
suspendarii/intreruperii/prelungirii/sistarii Campaniei, in conditiile prezentului Regulament, nu vor fi 
afectate.  
1.7. Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe website-ul 
https://putereaunuiban.arti.ro/.  
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SECTIUNEA 2. DURATA SI ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

 
2.1. Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 01.01 – 12.06.2020, in 
conditiile respectarii prevederilor prezentului Regulament.  
 
2.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Campaniei pe 
parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor din 
Sectiunea 1, art. 4.  
 
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE.  

 
3.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele juridice (denumite in 
continuare„Participantii”), care pot fi Scoli publice sau private din ciclul primar de invatamant, cliclul 
gimnazial și liceal, pe categorii de concurs diferite. Persoanele juridice devin Participanti prin primirea 
confirmării înscrierii pe site-ul concursului. Premiile castigate vor fi folosite de persoana juridica  
exclusiv in beneficiul elevilor din școala respective 
 
3.2. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si 
neechivoca a prezentului Regulament.  
 
3.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, 
Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta 
respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. Orice incercare de fraudare se 
soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza.  
 
SECTIUNEA 4. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR  

 

4.1. In cadrul Campaniei se ofera urmatorul tip de premii: colectii de carti, echipamente IT 
(laptopuri, tablete, videoproiectoare), softuri educationale, echipamente sportive si 
pusculite pentru elevi, numărul acestora fiind stability în funcție de înscrierile per categorii. 
  
4.2. Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Campaniei este de 37 800 RON ( TVA inclus).  
 
4.3. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in 
bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in 
Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.  
 
4.4. Castigatorul marelui premiu va primi premiul dupa cum urmeaza:  
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• Conversia in RON a premiului se va face conform cursului de schimb EUR/RON stabilit de Banca 
Nationala a Romaniei la data desemnării câștigătorului 
• Perioada in care se poate consuma premiul este de 6 luni de la incheierea campaniei, adica pana la 
data de 11.12.2020.  
• Cadrul didactic reprezentant al unității de învățământ câștigătoare va demonstra achizitia pachetelor 
de servicii sau produse destinate echiparii si utilarii salii de clasa, toate in beneficiu elevilor, prezentand 
Organizatorului facturi sau bonuri fiscale emise de furnizorii de pachete de servicii sau produse 
educationale emise pe numele Participantului insotite de declaratia cadrului didactic ca bunurile 
serviciile sunt exclusiv in folosul clasei participante. Organizatorul va verifica si aproba documentele 
prezentate, urmand a face apoi plata in termen de max 10 zile lucratoare de la data primirii 
documentelor.  
• Se vor deconta cheltuielile in limita a sumei de 1.000,00 euro cu TVA inclus (conversia EUR/RON se va 
face la cursul BNR de la desemnării câștigătorului)  
• Plata facturilor se va realiza de catre Organizator prin OP.  
• Cheltuielile decontate pot fi de tipul: echipament de tip IT (proiector, laptop, tableta, etc.), mobilier 
sala de clasa, materiale didactice pentru desfasurarea cursurilor, s.a.m.d.  
• Organizatorul isi rezerva dreptul de a respinge cererile de decontare a cheltuielilor, daca acestea nu 
arata clar si fara echivoc ca s-au petrecut in beneficiul copilului/copiilor pe care il/ii are in custodie, in 
conditiile prezentului Regulament.  
 


