REGULAMENT OFICIAL PRIVIND ORGANIZAREA GALEI PREMIILOR
EDUFIN
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), organizează, în cadrul activităților aferente
celebrării internaționale a Global Money Week evenimentul intitulat Gala Premiilor EduFin, având
ca principal obiectiv recunoașterea celor mai importante realizări din România în domeniul
educației financiare nebancare din anul precedent.
Secțiunea I. Prevederi generale
Art. 1.
(1) Gala Premiilor EduFin este organizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
(A.S.F.).
(2) Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru toţi participanţii
implicați.
(3) Regulamentul este adus la cunoştinţa publicului prin publicare pe site-ul www.asfromania.ro.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a
anunţa public.
Sectiunea II. Data și locația evenimentului
Art. 2. Acordarea Premiilor EduFin se va desfășura anual, la o dată și într-o locație care vor fi
anunțate cu minimum 1 lună înainte de eveniment.
Secţiunea III. Selecția și jurizarea
Art. 3.
(1) Se vor selecta pentru categoriile Galei acele campanii, programe și materiale sau persoane a
căror activitate este relevantă pentru educația financiară nebancară.
(2) Se vor transmite organizatorilor sau autorilor, fișe de proiect pentru a fi completate de aceștia
cu detaliile campaniilor, programelor și materialelor selectate.
(3) Pot fi nominalizate campanii, programe și materiale sau persoane la una sau mai multe
categorii.
(4) Nu pot fi nominalizate proiecte ale A.S.F. sau persoane angajate în cadrul A.S.F., rude sau afini
ai acestora până la gradul II inclusiv.
Art. 4.
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(1) Jurizarea nominalizărilor la toate categoriile va fi efectuată de un juriu desemnat în cadrul
Grupului Consultativ de Dialog permanent în domeniul protecției consumatorilor de servicii
financiare nebancare.
(2) Juriul este compus din 3 membri, astfel:
a) un reprezentant al A.S.F.;
b) un reprezentant al asociațiilor de consumatori din România;
c) un reprezentant al societății civile cu activitate în educația financiară.
(3) Juriul va analiza nominalizările și le va nota conform prezentului Regulament.
Art. 5.
(1) În cadrul Galei Premiilor EduFin vor fi decernate premii pe 7 categorii, astfel:
1) Cea mai inovativă/creativă campanie de educație financiară (nebancară) din anul
precedent;
2) Cel mai bun lector (voluntar) de educație financiară (nebancară) în anul precedent;
3) Cea mai bună emisiune/reportaj media de educație financiară în anul precedent;
4) Cea mai atractivă carte/publicație de educație financiară;
5) Premiul special pentru un profesor universitar dedicat educației financiare;
6) Premiul special pentru cea mai bună campanie de responsabilitate socială cu componentă
educativă;
7) Premiul special.
(2) În cazul în care sunt mai multe persoane implicate într-o campanie/acțiune/proiect, un singur
premiu se va oferi pentru întreaga echipă.
Art. 6.
Premierea în cadrul Galei EduFin este de natură simbolică, nepecuniară. Premiile sunt acordate
pentru implicarea în activități de educație financiară și nu au nicio legătură cu activitatea curentă a
persoanelor sau societăților.
Art. 7.
(1) În vederea nominalizărilor, A.S.F. va pune la dispoziţia juriului fișele complete ale campaniilor,
programelor și materialelor sau persoanelor considerate a fi eligibile pentru categoriile de la art. 5
alin. 1 pct. 1 și pct. 6.
(2) Pentru categoria Cel mai implicat lector (voluntar) de educație financiară nebancară ce
recompensează o persoană fizică sunt luate în considerare doar participările la desfășurarea
programului de educație financiară nebancară derulat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
(3) Pentru categoria Premiul special pentru un profesor universitar dedicat educației financiare ce
recompensează o persoană fizică sunt luate în considerare propunerile formulate de
universitatea/universitățile din orașul în care se organizează Gala Premiilor EduFin.
(4) Pentru categoria Premiul special, ASF și juriul vor analiza propuneri de activitate desfășurată
pentru creșterea nivelului de educatie financiară în România.
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(5) Pentru categoriile precizate la art. 5 alin. 1 pct. 1, pct. 3, pct. 4 și pct. 6, se va posta un anunț
public de înscriere la concurs, anunț ce va fi disponibil pe pagina ASF și pe pagina Facebook a
ASF. Înscrierea va fi deschisă oricărei personae interesate, conform prezentului Regulament.

Art. 8.
(1) Notarea de către juriu se face prin vot secret, acordându-se note de la 1 la 10 (zero – cea mai
mică valoare; zece – cea mai mare valoare) pentru următoarele criterii:
a) Originalitate;
b) Gradul de accesabilitate al informației;
c) Relevanța informațiilor;
d) Mărimea grupului țintă atins direct și indirect;
e) Mediile de comunicare/canalele de comunicare utilizate.

Nr.
crt.

Titlul campaniei

Inițiator
campanie

Punctaj
Crt.1

Crt. 2

Crt. 3

Crt. 4

Crt. 5

Total

1.
2.
3.
(2) Centralizarea și numărarea voturilor va fi asigurată de DRPPEF-SMEF, care va comunica
rezultatele în plic închis, exclusiv în seara Galei de decernare a Premiilor EduFin. Activitatea de
secretariat va fi asigurată de catre DRPPEF-SMEF.
(3) În cazul în care există mai puțin de 3 nominalizări sau juriul consideră că există mai puțin de 3
selecții încadrabile categoriei, nu se acordă premiul aferent acestei categorii.
(4) Câștigătorul este cel care însumează cel mai mare punctaj. Punctajul câștigătorului trebuie să fie
mai mare de 30 puncte pentru a avea relevanță.
(5) În cazul unei egalități de puncte, juriul va nota separat departajarea prin analizarea criteriului:
Mod de adresabilitate.
(6) Contestațiile se soluționează de către o comisie formată din 3 persoane la nivelul ASF.
Secţiunea IV. Dispoziții finale
Art. 9.
Participanții la concurs nu au posibilitatea de a solicita modificarea parametrilor premiului oferit.
Art. 10. Gala Premiilor EduFin se finanțează de către ASF, individual sau în parteneriat, partenerii
ASF fiind selectați astfel încât să nu existe situații de posibile conflicte de interese.
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Art. 11.
În cazul unor litigii apărute între ASF și persoanele selectate/nominalizate în vederea premierii din
cadrul Galei Premiilor EduFin, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă
rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare
instanțelor române competente.
Art.12.
Tuturor persoanelor selectate/nominalizate în vederea premierii din cadrul Galei Premiilor EduFin
le sunt garantate drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și
completările ulterioare, în special drepturile persoanei vizate cu privire la dreptul de informare,
dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi
supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției. A.S.F. se obligă ca datele personale
ale persoanelor selectate/nominalizate să nu fie difuzate către terți decât în baza acordului acestora.
Art. 13.
Pentru participarea la Gala Premiilor EduFin nu se încasează de către A.S.F. nicio taxă.
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