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Capitolul 1. Dispoziții generale privind organizarea competiției 
 
Art. 1. Prezenta competiție este organizată de către societatea ROBERT BOSCH SRL, cu sediul în 
Bucureşti, Str. Horia Măcelariu 30-34, sector 1, cod poştal 013937, cont (IBAN) 
RO45CITI0000000724883001 CITIBANK, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/7601/ 1994, 
C.U.I. RO 5541546 şi Punct de lucru cu sediul în Jucu, Strada Robert Bosch nr. 1, cod poştal 407350 
Judetul Cluj, cont (IBAN) Ron RO26CITI0000000724883052 CITIBANK, cont(IBAN) Euro 
RO73CITI0000000724883079 Swift CITIROBU, deschis la CITIBANK Europe plc, Dublin, Sucursala 
Romania, reprezentată de Özmeral Hüseyin, în calitate de Plant Manager și Monica-Ioana 
Constantinescu, în calitate de Commercial Plant Manager. 
 
Art. 2. Competiția se desfășoară exclusiv în acord cu dispozițiile prezentului Regulament și a legislației 
incidente. 
Participarea la competiție este condiționată de acceptarea prealabilă a Regulamentului. 
Regulamentul se consideră acceptat prin bifarea rubricii „accept Regulamentul START” la www.bosch.ro 
înainte de începerea completării Aplicației în vederea participării la competiție. 
 
Art. 3. Competiția START este un concurs de proiecte realizate de studenți care au finalizat stagiul de 
practică prin proiectul START, în compania Bosch, în intervalul iunie 2018 – octombrie 2020, prin 
finalizarea orelor de practică obligatorie prevăzute în Convenția de practică.  
Aceasta are ca scop valorificarea experienției de practică și provocarea studenților de a face pasul către 
operaționalizarea cunoștințelor dobândite, părăsirea zonei confortabile a reproducerii informației și 
modelelor furnizate prin programul educațional  și asamblarea creativă a unor soluții care rezidă în cadrul 

https://galasocietatiicivile.ro/page/regulament.html#2
https://galasocietatiicivile.ro/page/regulament.html#10
https://galasocietatiicivile.ro/page/regulament.html#4
https://galasocietatiicivile.ro/page/regulament.html#7
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unor materii diferite. De asemenea, se urmărește descoperirea, auto-recunoașterea și exersarea unor 
competențe-cheie pentru aria ocupatională pe care pregătirea sau aspirațiile lor o vizează.  
 
 
Capitolul 2. Participanți 
 
Art. 4. Participanții care pot depune aplicații sunt studenți care au finalizat stagiul de practică prin 
proiectul START, inclusiv activitatea de consiliere vocațională. 
Nu sunt eligibili studenții care, deși s-au înscris în program, nu au finalizat numărul de ore de practică 
obligatorie, s-au retras din proiect sau care nu au finalizat activitatea de consiliere. 
 
Capitolul 3. Premii 
 
Art.5. În cadrul competiției START, etapa a doua, se acordă 13 de premii în valoare de 1.500 lei 
impozabil, cu reținerea impozitului de 10% de către Robert Bosch SRL, care îl va plăti la Bugetul de Stat. 
Suma aferentă premiilor câștigate va fi virată în contul bancar al Participanților.  
Pentru a doua sesiune vor participa 40 studenti și vor fi alocate 13 premii în valoare de 1.500 lei impozibil, 
cu reținerea impozitului de 10% la sursă. 
 
Capitolul 4. Organizarea și desfășurarea competiției 
 
4.1 Calendarul desfășurării Competiției – sesiunea a doua: 
 
Art. 6 A doua sesiune a Competiției se va desfășura după cum urmează: 
 

• Sesiunea a 2-a – septembrie - octombrie 2020, pentru participanții care au finalizat stagiul de 
practică și primesc invitația de participare. 

 
 
Art. 7 Competiția se va desfășura după următorul calendar: 
 
Sesiunea a 2-a 
05 septembrie 2020– lansarea celei de-a doua sesiuni 
05 septembrie 2020 - 05 octombrie 2020 - perioada de completare și transmitere a proiectelor 
05 octombrie 2020 – 12 octombrie 2020 - deliberarea juriului - evaluarea aplicațiilor  
12 octombrie 2020 – anunțarea proiectelor câștigătoare 
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Art. 8. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica, în situații excepționale, calendarul desfășurării 
Competiției, după următoarea procedură: 
a) modificarea prezentului Regulament;  
b) afișarea Regulamentului în forma sa modificată în cadrul Website-ului cel târziu la data la care această 
modificare începe să producă efecte. 
 
Art. 9. Sunt eligibile proiectele depuse la termenele și în condițiile prezentului regulament. 
 
Art. 10. Sunt eligibile pentru a fi înscrise în competiția START proiectele ce respectă valorile UE, așa 
cum sunt definite prin intermediul Tratatului de la Lisabona și prin Carta drepturilor fundamentale UE: 
Demnitatea umană, Libertatea, Democrația, Egalitatea, Statul de drept, Drepturile omului. 
 
 
4.2. Completarea și transmiterea Aplicației 
Completarea aplicației constă în completarea Formularului de Înscriere pus la dispoziție în format 
electronic pe pagina web a proiectului și transmiterea lui la următoarea adresă: 
proiect.start@ro.bosch.com 
Pentru a putea completa și transmite un proiect, Aplicanții vor efectua următoarele activități: 
a) accesarea paginii https://www.bosch.ro/cariere/dam-startul-in-cariera/studenti/proiect-start/;  
b) parcurgerea Regulamentului Competiției;  
c) descărcarea și completarea integrală a Formularului de înscriere pus la dispoziție pe pagina web la 
adresa https://www.bosch.ro/cariere/dam-startul-in-cariera/studenti/proiect-start/ și transmiterea 
acesteia Organizatorilor la daresa de email proiect.start@ro.bosch.com;  
d) Organizatorul va confirma primirea aplicației prin transmiterea unui număr de înregistrare prin reply la 
emailului ce include Formularul de înscriere completat. 
e) În situația în care participantul nu primește numărul de înregistrare în termen de 2 zile lucrătoare de 
la data transmiterii, acesta are obligația să anunțe organizatorul cu privire acest aspect. Aplicațiile vor fi 
luate în considerare doar dacă există numere de înregistrare pentru fiecare proiect depus. 
 
4.3.  Criterii de eligibilitate 
 
Pot participa la Competiție în mod exclusiv: 
a) candidații care îndeplinesc condițiile specificate la Capitolul 2. Participanți 
b) candidații care completează în totalitate și în mod corect Formularul de Înscriere disponibil în cadrul  
Website -ului la adresa https://www.bosch.ro/cariere/dam-startul-in-cariera/studenti/proiect-start/ și îl 
transmit Organizatorilor până cel târziu 5 octombrie 2020 ora 23:59, ora României (pentru sesiunea a 
doua)  
c) studenții se pot înscrie la o singură sesiune de concurs. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_ro
mailto:proiect.start@ro.bosch.com
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Aplicanții sunt deplin și exclusiv răspunzători pentru a verifica dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate. 
In acest sens, Aplicanții înțeleg și acceptă că Organizatorii nu au obligația de a analiza și a aduce la 
cunoștinta acestora dacă aplicația acestora îndeplinește sau nu criteriile de eligibilitate înainte de 
expirarea perioadei de aplicare. 
 
4.4. Criterii de evaluare 

Aplicațiile care vor fi considerate eligibile vor fi analizate de către un juriu ales de Organizator, cu 
respectarea următoarelor criterii principale: 
 

1. Relevanță (măsura în care planul contribuie la dezvoltarea companiei) (max. 10 pct.)  
2. Fezabilitate (măsura în care poate să fie realizată această idee) (max. 20 puncte) 
3. Impactul soluțiilor preconizate asupra problemei/optimizării (max. 20 pct.) 
4. Sustenabilitate (măsura în care beneficiile realizate prin proiect pot continua și după terminarea 

colaborării)  (max. 20 pct.)  
5. Originalitatea soluției și coerența expunerii (max. 30 pct.) 

 
Organizatorul este în drept să descalifice orice Participant câștigător dacă se dovedește că acesta a 
furnizat orice informații incorecte sau inexacte pe parcursul Competiție și/sau că a încălcat prezentul 
Regulament și/sau legislația aplicabilă și/sau dacă comportamentul acestuia este unul imoral. 
În cazul în care un Participant declarat câștigător este descalificat, premiul se va acorda următorului 
Participant în clasament. 
 
4.5. Procedura de selecție 
În urma transmiterii Aplicațiilor, juriul ales de către Organizator va analiza și juriza aplicațiile 
eligibile în raport cu criteriile de evaluare menționate la art. 3.4. și va selecta Participanții câștigători.  
Organizatorul va anunța public pe pagina Web (https://www.bosch.ro/cariere/dam-startul-in-
cariera/studenti/proiect-start/)  numerele de înregistrare ale proiectelor câștigătoare.  
Organizatorul nu are obligația de a anunța în scris sau telefonic fiecare Aplicant cu privire la rezultatul 
selecției. 
 
 
Capitolul 5. Drepturi și obligații 
 
Art. 1. Participanții au următoarele drepturi: 
a) să participe la evenimentele Bosch fără a li se percepe vreo taxă; 
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b) să înscrie în competiție un singur proiect; 
 
Art. 2. Participanții au următoarele obligații: 
a) să respecte Regulamentul concursului și deciziile juriului; 
b) să nu angajeze numele Bosch în contexte defăimătoare, care pot aduce prejudicii imaginii proiectului 
și/sau organizatorilor săi; 
c) să pună la dispoziția organizatorilor sau a juriului, dacă este cazul, documente suplimentare care să 
detalieze informațiile din formularul de înscriere privind proiectele desfășurate de inițiator și înscrise în 
competiție; 
d) să colaboreze cu organizatorii în vederea realizării unor documentare legate de proiect 
e) să lucreze individual la proiect, aplicațiile depuse care vor prezenta similitudini de idei și/sau abordare 
vor fi descalificate. 
 
 
Capitolul 6. Dreptul de autor 
 
Art. 1. Organizatorii își rezervă dreptul, față de participanți, de a folosi în materialele de promovare 
numele participanților, informații din formularele de înscriere, fotografii sau alte materiale legate de 
proiectele lor și fotografiile realizate în cadrul festivității de acordare a premiilor. 
 
Art. 2. Propunerile protejate prin patente sau copyright sunt în continuare aflate sub incidența legii 
dreptului de autor. 
 
Art. 3. Organizatorii nu au obligația de a proteja confidențialitatea informațiilor conținute în formularele 
de înscriere. 
 
Art. 4. Proiectele înscrise rămân în proprietatea Organizatorului. 
 
 
Capitolul 7. Protecţia datelor 
Art. 1. În vederea desfăşurării Competiţiei, datele cu caracter personal ale participanţilor vor fi prelucrate 
de către: 
S.C. ROBERT BOSCH SRL, cu sediul în Bucureşti, Str. Horia Macelariu 30-34, sector 1, cod postal 
013937, cont (IBAN) RO45CITI0000000724883001 CITIBANK, inregistrata la Registrul Comertului sub 
nr. J40/7601/ 1994, C.U.I. RO 5541546, reprezentata de Mihai Boldijar, director general si Karla Mafteiu, 
director economic, denumita in continuare „Organizator” 
 
Art. 2 Securitate  
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Angajații noștri și companiile care furnizează servicii în numele nostru au obligația asigurării 
confidențialității și respectării legislației aplicabile privind protecția datelor. 
Luăm toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura niveluri adecvate de securitate 
și pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal administrate de către noi, în special împotriva riscurilor 
de distrugere neintenţionată sau ilicită, manipulare, pierdere, modificări sau dezvăluire ori acces 
neautorizat. Măsurile de securitate vor fi îmbunătăţite constant ţinând cont de progresul tehnologic. 
 
Art. 3. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Competiţiei 
În cadrul Competiţiei, Societatea va colecta următoarele categorii de date cu caracter personal: 
De la participanţi: nume, prenume, email, telefon. 
De la câştigători: nume, prenume, email, telefon și cont bancar. 
 
Art. 4 Scopul procesării 
Datele cu caracter personal ale participanţilor la Competiţie vor fi prelucrate de către Societate direct în 
scopul: 

a) organizării şi desfăşurării Campaniei; 
b) desemnării şi validării câştigătorilor; 
c) atribuirii premiilor şi îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi financiar-contabile ale organizatorului.  

 
Art. 5 Transferul de date 
Datele cu caracter personal colectate în cadrul Competiţiei de către Societate nu vor fi transferate către 
terţi, cu exceptia instituțiilor statului în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale impuse de rigorile 
proiectelor finanțate prin fonduri europene şi a cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte 
obligaţiile impuse de legislaţia relevantă în vigoare. 
 
Art. 6 Perioada de retenţie 
Datele cu caracter personal ale participanţilor declaraţi câştigători/necâştigători vor fi stocate pe perioada 
desfăşurării Competiţiei, după care vor fi şterse, cu excepția acelor date pe care trebuie să le stocăm 
pentru îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, avem obligaţia să punem la dispoziție 
documente precum contracte și facturi pentru o anumită perioadă de timp, ca urmare a 
perioadelor de retenție conform codului fiscal și comercial și obligația de a păstra arhiva 
proiectului pentru o perioadă de 3 (trei) ani de la data închiderii POCU. 
 
Art. 7 Drepturile dumneavoastră 
Drepturile dumneavoastră 
Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să consultați secțiunea privind protecția datelor 
din prezentul Regulament. Când ne contactați, vă rugăm să vă asigurați că datele introduse pot conduce 
la identificarea dvs. ca persoană. 
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Pentru a vă exercita drepturile și pentru a raporta incidentele cu privire la protecția datelor, vă rugăm să 
folosiți următorul link: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz. 
Dacă aveți sugestii sau reclamații cu privire la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, 
vă recomandăm să apelați la ofițerul nostru responsabil cu protecția datelor: 
Ofiţer Responsabil cu Protecţia Datelor 
Information Security and Privacy Bosch Group (C/ISP) 
Robert Bosch GmbH 
Kronenstrasse 22 
70173 Stuttgart 
sau  
mailto:DPO@bosch.com 
 

a)  Dreptul de informare și acces: 
Aveți dreptul de a obține informaţii privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și să vă exercitaţi 
dreptul de informare privind datele personale. 

b) Dreptul la corectare și ștergere: 
Puteți să solicitaţi ca datele incorecte să fie corectate și completate sau ca datele să fie șterse dacă 
cerințele legale aplicabile sunt îndeplinite. Acest drept nu se aplică în cazul oricăror date necesare în 
scopuri fiscale și contabile sau care fac obiectul unei obligații legale de retenţie. 
Dacă accesul la astfel de date nu este necesar, procesarea acestor date este, cu toate acestea, 
restricționată (vedeți mai jos). 

c) Restricționarea procesării: 
Puteți solicita restricționarea procesării datelor dumneavoastră, dacă sunt îndeplinite cerințele legale. 

d)  Portabilitatea datelor: 
Aveți dreptul de a primi datele pe care ni le-ați furnizat într-un format comun, structurat, ce poate fi citit 
de un software – dacă este posibil din punct de vedere tehnic – pentru solicitarea transferului datelor 
respective către un terț. 
     e)  Opoziţie la procesarea datelor 
Opoziţie la procesarea datelor – motive singulare 
În măsura în care procesăm datele în baza unui interes legitim, conform descrierii din acest Regulament, 
aveți dreptul să înaintați oricând o contestaţie la această procesare din motive care rezultă din situația 
dvs. specială. 
Vom întrerupe apoi procesarea datelor dvs., cu excepția cazului în care putem dovedi, în conformitate 
cu reglementările legale, că avem motive valabile și legitime pentru procesarea ulterioară care 
prevalează asupra drepturilor, intereselor şi libertăţilor dumneavoastră sau pentru stabilirea, exercitarea 
sau apărarea acțiunilor în justiție. 

f)  Retragerea acordului: 

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz/
mailto:DPO@bosch.com
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Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor, aveți şi dreptul să vi-l retrageţi, cu efect imediat. 
Legalitatea prelucrării datelor înainte de revocarea acordului rămâne nemodificată. 

g)  Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere 
Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Puteți apela la autoritatea de 
supraveghere competentă din zona dumneavoastră de domiciliu/reşedinţă sau la autoritatea de 
supraveghere responsabilă în cazul nostru, respectiv:  
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
B-dul. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 
Sector 1, cod poştal 010336 
Bucureşti, România 
Contact: 
+40.318.059.211 
+40.318.059.212 
anspdcp@dataprotection.ro 
http://dataprotection.ro 
 
Dacă aveți întrebări, observații sau sugestii, vă rugăm să ne scrieți pe adresa: 
proiect.start@ro.bosch.com 
 

mailto:anspdcp@dataprotection.ro
http://dataprotection.ro/
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