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CAPITOLUL I. INFORMATII GENERALE
Art.1. Introducere
Societatea COMITNET S.R.L. este beneficiar al proiectului „Stagii de practică în
domeniile Marketing, Comunicare, Media și Jurnalism pentru studenții din Regiunea
Nord-Vest”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020, Compnenta 1-Stagii de practica pentru studenti
– Regiuni mai putin dezvoltate, Axa prioritară nr. 6 -Educație și competențe, Obiectiv
Specific 6.13- Cresterea numarului absolventilor de’învatamânt tertiar universitar si
nonuniversitar care îsi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de
învatare/cercetare/ inovare la un potential loc de munca, cu accent pe sectoarele
economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de
specializare inteligenta conform SNCDI, Cod SMIS 133495.
Art.2. Obiectivele proiectului
Obiectivul general al proiectului este cresterea participarii studentilor din
invatamantul universitar din regiunile mai puțin dezvoltate ale României, Nord-Vest,
Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, și Centru la programe de
invatare la locul de munca si dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin
organizarea de stagii de practica pentru 325 de studenti din institutiile de
invatamant cu profil in domeniile Marketing, Comunicare, Media, Jurnalism,
Calculatoare și tehnologia informației; Ingineria sistemelor; Mecatronică și robotică;
Inginerie și management; Științe administrative; Științe ale comunicării; Sociologie;
Relații internaționale și studii europene; Științe politice; Informații și securitate
națională; Administrarea afacerilor; Cibernetică și statistică; Economie;
Management; Finanțe; Economie și afaceri internaționale; Psihologie; Științe ale
educației; Economia Comerțului, Turismului şi Serviciilor; Afaceri internaționale;
Informatică economică; Litere.
Contributia proiectului la atingerea Obiectivului Specific de program 6.13 “Cresterea
numarului absolventilor de învatamânt tertiar universitar si nonuniversitar care îsi
gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitaþi de învaþare la un potential
loc de munca/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential
competitiv, identificate conform SNC, si domeniile de specializare inteligenta,
conform SNCDI” este justificata prin prisma activitatilor componente destinate celor
325 de studenti, respectiv: organizarea a 325 de stagii de practica destinate
studentilor selectati in grupul tinta care urmeaza un program de studiu in domeniile
Marketing, Comunicare, Media, Jurnalism, Calculatoare și tehnologia informației;
Ingineria sistemelor; Mecatronică și robotică; Inginerie și management; Științe
administrative; Științe ale comunicării; Sociologie; Relații internaționale și studii
europene; Științe politice; Informații și securitate națională; Administrarea
afacerilor; Cibernetică și statistică; Economie; Management; Finanțe; Economie și
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afaceri internaționale; Psihologie; Științe ale educației; Economia Comerțului,
Turismului şi Serviciilor; Afaceri internaționale; Informatică economică; Litere, in
cadrul institutiilor de invatamant universitar din regiunile mai puțin dezvoltate ale
României, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, și
Centru si furnizarea de programe de invatare prin experienta practica pentru 325 de
studenti din grupul tinta, promovarea in mediul online a prezentului proiect (prin
prisma rezutatelor formarii teoretice si practice).
Proiectul va contribui la dezvoltarea parteneriatului universitate – agent economic
(Beneficiar), valorificand experienta beneficiarului in domeniile marketing,
comunicare, media, jurnalism si initiind noi relatii de cooperare intre solicitant si
institutiile de invatamant vizate prin proiect. Scopul acestei actiuni este cresterea
participarii studentilor la programe de invatare la locul de munca, precum si
relevanta acestor programe pentru integrarea acestora pe piata muncii.
Stagiile de practica destinate celor 325 de studenti vor fi efectuate in conformitate
cu programele universitatilor partenere. Activitatile de practica se gestioneaza prin
indrumarea directa a celor Tutorelui si sub monitorizarea cadrelor didactice
supervizoare (stabilite de catre entitatile de invatamant cu care sunt incheiate
conventiile de practica).
Proiectul pune accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate
conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI deoarece 100%
din stagiile de practica vor fi efectuate la Beneficiar, ale carui coduri CAEN coincid
cu activitatile SNCDI.
Proiectul propune prin activitatile sale organizarea a 325 de stagii de practica in
domeniile marketing, comunicare, media, jurnalism, oferirea de abonamente de
acces grupului tinta la o platforma online creata prin proiect care va fi folosita in
cadrul stagiilor de practica si ofera posibilitatea invatarii prin experienta practica,
toate aceste activitati raspund nevoilor si tendintelor de dezvoltare ale pietei
muncii.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele:
1) Facilitarea tranzitiei de la educatie la piata muncii prin implicarea a 325 de
studenti intr-un program de practica dezvoltat prin proiect pe o perioada de 19 luni.
2) Cresterea capacitatii de integrare pe piata muncii pentru 325 de studenti prin
facilitarea accesului la programe de invatare prin experienta practica in domeniile
vizate prin proiect aflate pe platforma onlline pe o perioada de 23 de luni.
Activitatea de sustinere si derulare a stagiilor de practica va fi organizata si
gestionata de COMITNET S.R.L. prin Tutorele de practica. Ca urmare a parcurgerii
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etapelor de organizare si alocare a studentilor la stagiile de practica organizate de
catre Beneficiar prin proiect, 325 de studenti din specializarile aferente domeniilor
vizate vor sustine pe parcursul a 2 ani universitari, in cele 4 semestre vizate, stagii
de practica profesionala in conformitate cu prevederile Legii 258/2007, Ordinului
MEN nr. 3955/2008. Activitatea de practica va fi sustinuta in conformitate cu
programarile din calendarul de practica rezultat in urma organizarii si alocarii
acestora. La finalizarea stagiilor de practica, primii 150 de studenti (in ordinea
descrescatoare a notelor obtinute la evaluarea stagiului) vor primi premii in
valoare de 1000 de lei.

CAPITOLUL II. LEGISLATIE APLICABILA
Art.3. Prezentului regulament i se aplica urmatoarele prevederi legale:
Contractul de finantare POCU/626/6/13/133495/din data 01.10.2020si
anexele acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
Manualul beneficiarului POCU 2014-2020- Axele prioritare 1-6, Versiunea iunie
2021;
Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020;
Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor
date;
Legea nr.258/2007 privind practica elevilor si studentilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Ordinul nr. 3.955/ 2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a
stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi
de masterat şi a Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în
cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat cu
modificarile si completarile ulterioare;
OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și
utilizarea acestora pentu obiectivul convergență, cu modificările și
completările ulterioare;
Ghidul Condiții Specifice al apelului de proiecte Stagii de practică pentru
studenţi in cadrul Fondului Social European, Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020, Axa prioritară 6. Educație și competențe, Obiectiv specific:
Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non
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universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de
învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Ghidul Solicitantului Condiții Generale 2014-2020 Programul Operational
Capital Uman, avand denumirea Orientări privind accesarea finanțărilor în
cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;
Procedura de desfasurarea a stagiilor de practica in cadrul proiectului „Stagii
de practică în domeniile marketing, comunicare, media și jurnalism
pentru studenții din Regiunea Nord-Vest”;
Prezentul Regulament se completează cu orice altă reglementare elaborată de
Ministerul Fondurilor Europene/autoritatea de management relevanta in
cauza.

CAPITOLUL III. SPECIFICATIE TERMENI
Art.4. In prezentul Regulament termenii de mai jos sunt definiti astfel:
Proiect: proiectul cu titlul „Stagii de practică în domeniile marketing,
comunicare, media și jurnalism pentru studenții din Regiunea Nord-Vest,
proiect co- finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional,
Capital Uman 2014 – 2020.
Concurs: concursul organizat in cadrul proiectului „ Stagii de practică în
domeniile marketing, comunicare, media și jurnalism pentru studenții din
Regiunea Nord-Vest”, prin care participantii pot obtine un premiu in urma
indeplinrii conditiilor de participare si selectie
Premiu: recompensa baneasca acordata participantilor selectati in urma
participarii la concurs, in valoare maxima bruta de 1000 lei.
Criterii de selectie: criteriile de evaluare si selectie in baza carora sunt
stabiliti castigatorii concursului.
Stagiu de practică - activitatea desfășurată de studenți, în conformitate cu
planul de învățământ, care are drept scop verificarea aplicabilității
cunoștințelor teoretice însușite de aceștia în cadrul programului de instruire;
Organizator de practică - instituția de învățământ superior care desfășoară
activități instructiv educative și formative, potrivit legislației române în
vigoare;
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Partener de practică - instituția centrală ori locală sau orice altă persoană
juridică privată din România, dintr-o țară participantă la programul "Stagii de
practică în domeniile marketing, comunicare, media și jurnalism pentru
studenții din Regiunea Nord-Vest ", într-un proiect finanțat din Fondul Social
European sau dintr-o tară terță, ce desfășoară o activitate în corelație cu
specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educației și care poate
participa la procesul de instruire practică a studenților;
Practicant - studentul sau masterandul care desfășoară activități practice
pentru consolidarea cunoștințelor teoretice și pentru formarea abilităților,
spre a le aplica în concordantă cu specializarea pentru care se instruiește;
Cadru didactic supervizor (Coordonator stagii practică) - persoana desemnată
de organizatorul de practică, care va asigura planificarea, organizarea si
supravegherea desfășurării stagiului de practică;
Tutore - persoana desemnată de partenerul de practică, care va asigura
respectarea condițiilor de pregătire și dobândire de către practicant a
competențelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică;
Durata stagiului – este perioada în care studenții merg să desfășoare stagiul
de practică la partenerul de practică. Durata stagiului este menționată în
convenția de practică;
Lucrarea/Proiectul de practică – este documentul pe care studentul îl
elaborează pe parcursul stagiului de practică și care contribuie la evaluarea
finală de către tutorele și coordonatorul de practică, proces în urma căruia
este notat la disciplina “Practică”;
Evaluarea practicantului/studentului – se face la finalul stagiului pe baza
caietului de practică sau lucrării de practică solicitate de către cadrul didactic
coordonator care va evalua și va acorda o notă la disciplina “Practică”;
Regulament: Regulamentul de acordare premii pentru elevii participanti la
concursul organizat in cadrul proiectului „Stagii de practică în domeniile
marketing, comunicare, media și jurnalism pentru studenții din Regiunea
Nord-Vest”.

CAPITOLUL IV. ORGANIZATOR SI PARTICIPANTI LA CONCURS
Art.5. Concursul la care se referă prezentul Regulament este organizat de Societatea
COMITNET S.R.L. (Organizatorul) cu sediul in Municipiul Cluj-Napoca, Aleea Calin
Alexandru Nemes, nr. 1, judetul Cluj, beneficiara a proiectului “Stagii de practică
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în domeniile marketing, comunicare, media și jurnalism pentru studenții din
Regiunea Nord-Vest”.
Art.6. Participanții la concurs, sunt studentii/masteranzii care indeplinesc conditiile
de eligibilitate/participare stipulate de Regulament. Participarea la concurs este
deschisa tuturor studentilor si masteranzilor care indeplinesc conditiile de
eligibilitate si participare, fara discriminare pe baza de etnie, rasa, sex, opinii
politice, sau orice alt criteriu care ar impiedica libera participare la acest concurs,
in conditiile neutre stipulate de Regulament
Art.7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, in situatii exceptionale,
prezentul Regulament, dupa urmatoarea procedura:
a) modificarea prezentului Regulament;
b) afisarea Regulamentului in forma sa modificata in cadrul website-ul Beneficiarului
(https://seo365.ro/) cel tarziu la data la care aceasta modificare incepe sa produca
efecte.
Art.8. Toate persoanele din grupul țintă vor fi informate ante factum cu privire la
participarea la concurs, prin publicarea prezentului Regulament pe site-ul
Beneficiarului.

CAPITOLUL V. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS
Art.9. Pentru a participa la concurs, o persoana trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
a) sa corespunda cerintei privind apartenenta la grupul tinta al proiectului in
conformitate cu Cererea de finantare;
b) sa solicite inscrierea si sa fie admisa in grupul tinta al proiectului in
conformitate cu criteriile de eligibilitate pentru grupul tinta, in vederea
participarii la activitatile proiectului;
c) sa participe si sa finalizeze stagiul de practica in cadrul proiectului;
d) sa detina, inaintea demararii concursursului, dosarul complet cu documentele
doveditoare finalizarii stagiului de practica in cadrul proiectului (Portofoliul
de practica), in conformitate cu Procedura de desfasurare a stagiilor de
practica in cadrul proiectului;
e) sa depuna documentele de inscriere la concurs, in conformitate cu prezentul
Regulament.
Art.10. Dosarul de participare la concurs va conține:
• Cerere de inscriere – formular tip, conform Anexa 1 la prezentul Regulament;
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•
•
•
•

Datele cu privire la contul bancar în care vor fi virați banii (date emise de
către banca);
Portofoliul de practica;
Copie Carte de identitate;
Adeverinta de student/masterand.

Nota! Pentru completarea dosarelor, se vor folosi documentele existente în
dosarele studenţilor/materanzilor de înscriere în Grupul tinta şi vor fi adiţionate
doar documentele suplimentare solicitate ( cerere, declaratie, etc.).
Art.11. Dosarul de participare complet presupune existenta în dosar a tuturor
documentelor menționate la art. 11. Dosarele de participare incomplete vor fi
respinse. Un participant poate sa redepuna dosarul respins dupa completarea
acestuia cu documentele necesare. Completarea dosarelor incomplete este
posibila doar pana la data limita de depunere a acestora.
Art.12. Dosarele de participare se vor constitui pe perioada cuprinsa intre data
emiterii prezentului Regulament si data de 01.09.2022. Data limita de depunere
a dosarelor pentru concurs este 01.09.2022. Toate dosarele depuse după data
limită de depunere vor fi respinse automat.
Art.13. Dosarele de concurs se pot depune atat in format fizic la sediul
Beneficiarului din Cluj-Napoca, Aleea Calin Alexandru Nemes, nr. 1, jud. Cluj cat si
prin e-mail la adresa practica@seo365.ro. La primirea unui dosar de participare la
concurs complet, organizatorul retine data si ora depunerii acestuia.

CAPITOLUL VI. DESFASURAREA CONCURSULUI
Art.14. Concursul se va desfasura o singura data, dupa finalizarea stagiilor de
practica in cadrul proiectului.
Art.15. Premiile vor fi acordate unui numar de maxim150 de student care
indeplinesc conditiile de participare la concurs.
Art.16. Managerul de proiect va stabili prin Decizie comisia de evaluare si acordare a
premiilor si Comisia de solutionare a contestatiilor.
Art.17. Premiile se vor acorda in ordinea descrescatoare a punctajului calculat ca
medie intre nota obtinuta de la Tutorele de practica si nota obtinuta de la Cadrul
didactic supervisor. Se vor utiliza nota finala inscrisa in Anexa 10- Raport de
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evaluare a practicantului din partea Tutorelui de practica si nota finala inscrisa in
Anexa 11- Fișa de evaluare a practicantului din partea cadrului didactic
supervisor din Portofoliul de practica al studentului. Anexa 10- Raport de evaluare a
practicantului din partea Tutorelui de practica si Anexa 11- Fișa de evaluare a
practicantului din partea cadrului didactic supervisor sunt documente anexate
Procedurii de organizare a stagiilor de practica in cadrul proiectului, procedura
publicata pe site-ul organizatorului.
Art.18. In situatia in care se vor inregistra punctaje egale si va fi nevoie de
departajarea participantilor inscrisi la concurs, departajarea se va face astfel:
se vor compara notele obtinute de la Tutorele de practica, fiind selectati
studentii care au obtinut nota cea mai mare;
in cazul in care egalitatea persista, departajarea va fi facuta in functie de
data inscrierii in grupul tinta al proiectului (data la care s-a inregistrat
formularul de pre-inscriere), aplicandu-se in acest caz principiul „primul
venit-primul servit”.
Art.19. Comisia de acordare a premiilor va stabili ierarhia finala a participantilor.
Comisia va întocmi un Procesul verbal de analiză a dosarelor pentru acordarea
premiilor cu persoanele propuse pentru plata premiilor.
Art.20. Rezultatele concursului vor fi publicate pe website-ul Beneficiarului
(https://seo365.ro/) în meniul Stagii de Practică, secțiunea Noutăți.
Art.21. Contestațiile cu privire la rezultatul concursului se pot depune de către
participanți în scris la sediul de implementare al proiectului din Aleea Calin
Alexandru Nemes, nr. 1, judetul Cluj sau la email: practica@seo365.ro în maxim 3
zile de la informarea cu privire la rezultatul evaluării.
Art.22. Comisia solutionare a contestatiilor va solutiona contestația in termen de 3
zile lucratoare de la data primirii ei. Rezultatele evaluării contestațiilor vor fi
publicate pe website-ul Beneficiarului și transmise pe e-mail-ul contestatorilor, în
termen de 48 de ore de la soluționare.

CAPITOLUL VII. ACORDAREA PREMIILOR
Art.23. In cadrul concursului, premiul care poate fi castigat de participanti, este în
valoare de 1000 lei/participant care vor fi plătiți într-o singură tranșă în contul
participantului, in conformitate cu pevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
aplicabile la data acordarii.
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Art.24. Un participant poate beneficia doar de un singur premiu în cadrul
programului.
Art.25. Plata premiului se va realiza in contul bancar al participantului, în
conformitate cu reglementările legale în vigoare dupa solutionarea contestatiilor
sau dupa implinirea termenului de depunerea a acestora, in cazul in care nu se
depune nicio contestatie. Platile se vor face in functie de disponibilitatile financiare
ale organizatorului, data limita de plata fiind data finalizarii implementarii
proiectului.

CAPITOLUL VIII. DREPTURI SI OBLIGATII
Art.26. Obligațiile participantului:
• este pe deplin răspunzător de corectitudinea datelor și informațiilor furnizate;
• se obligă să respecte întocmai prevederile prezentului Regulament;
• participantul nu are dreptul să predea sau să transmită drepturile și obligațiile
care îi revin prin participarea la program unei terțe persoane;
• participantul nu are dreptul să împuternicească alte persoane, fizice sau
juridice, pentru participarea la program.
Art.27. Drepturile participantului
• are dreptul de a se înscrie și de a beneficia de prezentul program în condițiile
respectării regulamentului;
• de a solicita informații despre program și de a fi informat despre orice
schimbări, modificări ale prezentului Regulament.
Art.28. Drepturile și obligațiile organizatorului
• de a înscrie participanții în program în condițiile Regulamentului;
• de a informa despre orice schimbări/modificări ale prezentului Regulament;
• organizatorul își rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, în
cazuri justificate și la nevoie, în urma potențialelor schimbări intervenite în
cadrul prevederilor legale și fiscale;
• să efectueze plățile premiilor în conformitate cu prezentul regulament,
respectând condițiile legale în vigoare.

Pag. 11 din 16

CAPITOLUL IX. PROTECTIA DATELOR
Art.29. În vederea desfăşurării concursului
participanţilor vor fi prelucrate de către :

datele cu caracter personal ale

Societatea COMITNET S.R.L., societate romaneasca, cu sediul in ClujNapoca, Aleea Calin Alexandru Nemes, nr. 1, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/3093/2012 , avand CUI
RO 30915242, e-mail: practica@seo365.ro, cont nr. RO48BRDE130SV38723381300,
deschis la BRD
reprezentata in mod legal de d-na Kinga Boglarka Kiraly,
Administrator.
Art.30. Securitate. Angajații organizatorului și companiile care furnizează servicii în
numele sau au obligația asigurării confidențialității și respectării legislației aplicabile
privind protecția datelor.
Art.31. Organizatorul si colaboratorii sai iau toate măsurile tehnice și organizatorice
necesare pentru a asigura niveluri adecvate de securitate și pentru a proteja datele
cu caracter personal administrate, în special împotriva riscurilor de distrugere
neintenţionată sau ilicită, manipulare, pierdere, modificări sau dezvăluire ori acces
neautorizat. Măsurile de securitate vor fi mereu îmbunătăţite constant ţinând cont
de progresul tehnologic.
Art.32. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Concursului:
În cadrul Concursului, 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.33. Scopul procesării
Datele cu caracter personal ale participanţilor la Concusr vor fi prelucrate de către
Societate direct în scopul:
• organizării şi desfăşurării Concursului;
• desemnării şi validării câştigătorilor;
• atribuirii premiilor şi îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi financiar-contabile ale
organizatorului.
Art.34. Transferul de date
Datele cu caracter personal colectate în cadrul Concusrului de către Organizator 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.
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Art.35. Perioada de retenţie
Datele cu caracter personal ale participanţilor declaraţi câştigători/necâştigători vor
fi stocate pe perioada desfăşurării Concursului, 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.36. Drepturile dumneavoastră
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– 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.
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f) Retragerea acordului: 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
Art.37. Orice intrebari sau nemultumiri in legatura cu datele personale pot fi
adresate prin e-mail la practica@seo365.ro sau la adresa sediului social din ClujNapoca, Calin Alexandru Nemes, nr. 1.

CAPITOLUL X. DISPOZITII FINALE
Art.38. In ceea ce privește în mod specific derularea procedurii de acordare a
premiilor, dezvoltarea durabilă este încurajată prin utilizarea preponderentă a
mijloacelor online pentru îndeplinirea activității:
- comuncarea cu aplicanții prin mijloace online;
- oferirea posibilității de depunere a Dosarelor de concus prin e-mail
- oferirea sumelor aferente premiilor prin transfer bancar, activitate ce nu
necesită deplasări suplimentare.
Art.39. Orice divergențe apărute între organizator și participanții la prezentul
program de acordare a premiilor se rezolvă pe cale amiabilă. In cazul in care aceste
divergente nu pot fi solutionate amiabil, autoritatea competenta pentru
solutionarea lor va fi instanta de la sediul organizatorului.
Prezentul regulament va fi adus la cunostinta persoanelor prin publicarea sa pe siteul beneficiarului www. seo365.ro. Prezentul regulament va fi comunicat prin e-mail
tuturor persoanelor din grupul tinta care la data publicarii regulamentului, au
finalizat deja stagiile de practica.
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Proiect cofinanţat din FSE prin Program Operațional Capital Uman 2014 - 2020
Axa Prioritară 6: Educație și competențe
Operatiunea: OS13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc
de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlu proiect: Stagii de practică în domeniile marketing, comunicare, media și jurnalism pentru studenții din Regiunea
Nord-Vest
Cod proiect: POCU/626/6/13/133495
Beneficiar: COMITNET SRL

Anexa nr.1
CERERE DE INSCRIERE
la concursul de acordare a premiilor, organizat în cadrul proiectului “Stagii de
practică în domeniile marketing, comunicare, media și jurnalism pentru
studenții din Regiunea Nord-Vest”, Cod SMIS 133495
Subsemnatul/Subsemnata,
___________________________________________ (numele şi prenumele), CNP
________________________, student/ă la Facultatea de ________________________,
anul_____, specializarea ___________________________, vă rog să îmi aprobaţi
înscrierea la concursul de acordare a premiilor organizat de catre Societatea
COMITNET S.R.L. în cadrul proiectului Stagii de practică în domeniile marketing,
comunicare, media și jurnalism pentru studenții din Regiunea Nord-Vest”, Cod
SMIS 133495.
Menționez că îndeplinesc condițiile de participare/eligibilitate.
Subsemnatul/Subsemnata, declar ca am luat la cunostință prevederile
Regulamentului concursului. Mentionez ca datele colectate la inscrierea in grupul
țintă nu au suferit modificări. Imi asum si garantez pentru exactitatea și
corectitudinea tuturor datelor menționate mai sus în prezentul formular, cunoscând
că falsul în declaraţii este pedepsit in conformitate cu prevederile Codului Penal.
Subsemnatul/Subsemnata
____________________________________________________, declar ca am
luat la cunostinta de Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal a
Societatii COMITNET S.R.L., precum si drepturile persoanelor vizate, inclusiv
existenta dreptului de a-mi retrage consimtamantul in orice moment, fara a fi
afectata legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de
retragerea acestuia.
Data:
Semnătura:
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Anexa nr.2
CALENDARUL DE DESFASURARE
a concursului de acordare a premiilor, organizat în cadrul proiectului “Stagii de
practică în domeniile marketing, comunicare, media și jurnalism pentru
studenții din Regiunea Nord-Vest”, Cod SMIS 133495
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Etapa

Perioada de desfășurare

Publicarea Regulementului concursului
pe site-ul www. seo365.ro
Depunerea dosarelor de concurs

Septembrie 2021

Desemnarea comisiei de evaluare a
dosarelor si de acordare a premiilor
Evaluarea dosarelor de concurs.
Publicarea rezultatelor
Depunerea contestațiilor
Desemnarea comisiei de solutionare a
contestatiilor
Soluționarea contestațiilor.
Publicarea rezultatelor finale
Acordarea premiilor

Septembrie 2021
– 1 Septembrie 2022
1 Septembrie 2022
2-9 Septembrie 2022
12 Septembrie 2022
12-15 Septembrie 2022
12 Septembrie 2022
13-16 Septembrie 2022
16 Septembrie 2022
16 Septembrie 2022 - data limita de
finalizare a proiectului
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