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Act aditional nr. 1 

din data de 19.02.2020 

la REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETITIEI MASTERCARD BANK OF THE YEAR 

 
 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL COMPETITIEI 

 

Campania Promotionala este organizata de catre Mastercard Europe Sprl (denumită în 
continuare Organizator), persoana juridica de nationalitate belgiana, inregistrata la autoritatile 
belgiene sub nr. 0448038446,  

prin intermediul agentiei de relatii publice Golin Harris Public Relations SA,  denumita in 
continuare Agentia de implementare/Imputernicit.  

 

Articolul 1. Obiectul Actului Aditional. Avand in vedere implementarea unor decizii de business, 
precum si motive operationale, comerciale si de organizare, Organizatorul a decis modificarea 
urmatoarelor articole din regulamentul competitiei „Mastercard Bank of the Year”, astfel: 

Articolul 1.1. Articolul 2 din Regulament se modifica si va avea urmatorul continut: 

„2. In competitia Mastercard – Bank of the Year se poate inscrie: orice institutie financiara din 
sectorul financiar-bancar inregistrata in Romania, a carei activitate se desfasoara pe teritoriul 
Romaniei; orice companie de tip start-up fondata si inregistrata in Romania, a carei activitate se 
desfasoara pe teritoriul Romaniei, care creeaza software proprietar sau utilizeaza tehnologii 
emergente pentru a imbunatati serviciile financiare existente sau creeaza noi tipuri de servicii 
financiare neexplorate pana acum; orice institutie financiara inscrisa in Registrul General IFN, 
denumiti in continuare Participanti.”  

Articolul 1.2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul continut: 

„3. Inscrierea in competitie se va realiza in perioada 10 februarie 2020, ora 19:00 – 24 februarie 
2020, ora 00:00”. 

Articolul 1.3. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul continut: 

„6. Aplicatiile vor fi inscrise in perioada 10 februarie 2020, ora 19:00 – 24 februarie 2020, ora 
00:00, inscrierea realizandu-se prin transmiterea unui e-mail, la adresa 
Mastercard.bankoftheyear@golin.com, mentionata de organizatorii concursului pe pagina 
oficiala a competitiei, prin intermediul site-ului www.mastercard.ro/bankofyear.” 

Articolul 1.4. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul continut: 

„7. In momentul inscrierii, prin intermediul unui formular dedicat, participantii vor trebui sa 
ofere informatii precum date de contact, informatii despre proiectele / serviciile inscrise in 

mailto:Mastercard.bankoftheyear@golin.com
http://www.mastercard.ro/bankofyear
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concurs sau motivatia participarii la o anumita categorie, dupa caz. Formularul va permite si 
incarcarea unor document de suport (fisiere video sau foto) la adresa oficiala a concursului 
Mastercard.bankoftheyear@golin.com. Participantul este unic responsabil de datele furnizate.”  

Articolul 1.5. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul continut: 

„13. Toate aplicatiile vor putea fi jurizate de catre Juriu in perioada 25 februarie 2020 – 11 
martie 2020.”  

 

Articolul 2. In termen de 24 de ore de la publicarea pe pagina de internet 

www.mastercard.ro/bankofyear a prezentului act aditional, modificarile operate prin acesta 

devin parte din Regulement si se aplica ca atare.  

Articolul 3. Prin prezentul Organizatorul isi asuma independent si exclusiv toate consecintele 
operationale si juridice legate de decizia de a modifica regulamentul competitiei. 
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Regulament competitie „Mastercard Bank of the Year” 

10 februarie 2020 – 21 februarie 2020 

 

 

Organizatorul Competitiei. Conditii generale 

1.  Competitia Mastercard Bank of the Year este organizata de Mastercard Europe Sprl, 

persoana juridica de nationalitate belgiana, inregistrata la autoritatile belgiene sub nr. 

0448038446, avand sediul social in Belgia, Chaussee de Tervuren 198/A, Waterloo1410, 

(denumita in continuare „Mastercard”) si implementata in Romania de de catre 

Societatea Golin Harris Public Relations SA, cu sediul in str. Grigore Alexandrescu, 

numarul 89-97, etaj 4, modul A, sector 1, Bucuresti, Cod Unic de Inregistrare Fiscala 

RO10596424, Numar Operator ANSPDCP 18027, reprezentata de catre Irina Roncea, in 

calitate de Director General, in calitate de Imputernicit al Organizatorului (denumita in 

continuare „Agentia” sau „Imputernicitul”). 

2. In competitia Mastercard – Bank of the Year se poate inscrie orice institutie financiara 

din sectorul financiar-bancar, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, orice 

companie de tip start-up care creeaza software proprietar sau utilizeaza tehnologii 

emergente pentru a imbunatati serviciile financiare existente (care isi desfasoara 

activitatea pe teritoriul Romaniei) sau creeaza noi tipuri de servicii financiare 

neexplorate pana acum si orice institutie financiara inscrisa in Registrul General IFN, 

denumiti in continuare Participanti. 

3. Inscrierea in competitie se va realiza in perioada 10 februarie 2020, ora 19:00 – 21 

februarie 2020, ora 23:59.  

4. Inscrierea in competitie se va realiza pe baza de aplicatie. Prin aplicatie se va intelege 

un text de maximum 500 cuvinte pentru fiecare categorie la care se aplica, descriind 

serviciul/produsul/motivatia, si informatii de tip cantitativ – in functie de categoria 

aleasa. Inscrierea va fi realizata in limba romana. Fiecare categorie are prevazut un set 

specific de criterii dupa care se va realiza jurizarea si care trebuie sa fie incluse in 

argumentatia oferita de participantul la competitie in formularul de inscriere trimis.  

 

Eligibilitate 

5. Fiecare aplicatie reprezinta o singura intrare in Competitie. Un participant poate 

inscrie oricate aplicatii doreste in cadrul unei categorii.  
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6. Aplicatiile vor fi inscrise in perioada 10 februarie 2020– 21 februarie 2019, inscrierea 

realizandu-se prin transmiterea unui e-mail, la adresa 

Mastercard.bankoftheyear@golin.com, mentionata de organizatorii concursului pe 

pagina oficiala a competitiei, prin intermediul site-ului www.mastercard.ro/bankofyear. 

7. In momentul inscrierii, prin intermediul unui formular dedicat, participantii vor trebui 

sa ofere informatii precum date de contact, informatii despre proiectele / serviciile 

inscrise in concurs sau motivatia participarii la o anumita categorie, dupa caz. 

Formularul va permite si incarcarea unor documente de suport pe pagina oficiala a 

concursului (www.mastercard.ro/bankofyear) – maximum 3 (fisiere video sau foto). 

Participantul este unic responsabil de datele furnizate. 

8.  O aplicatie nu va putea fi modificata dupa inscrierea acesteia.  

9. Participantii se obliga, la momentul inscrierii aplicatiei, ca toate informatiile 

furnizate in aplicatia respective sa fie reale, in conformitate cu situatia pietei si sa 

raspunda afirmativ la orice solicitare de probare a veridicitatii informatiilor 

respective, in cazul in care aceasta este solicitata de catre organizatori. 

10. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina toate aplicatiile care:  

• nu respecta conditiile impuse de legislatia in materie sau care contin informatii 

ilegale, periculoase, malitioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, 

defaimatoare, rasiste sau xenofobe, care incalca drepturile de autor sau care ar putea fi 

considerate ca instigare la acte penale sau ilegale; 

• al caror continut la discriminare pe baza de rasa sau origine etnica, religie, 

dizabilitati, varsta sau orientare sexuala, cu caracter umilitor sau injositor pentru aceste 

categorii.  

11.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a schimba categoria aleasa de participant, daca 

considera ca alegerea facuta de particiant este incorecta, si de a include aplicatia intr-o 

categorie adecvata, insa nu inainte de a consulta participantul, daca acesta a furnizat 

date de contact valide. In eventualitatea in care nu se realizeaza un acord intre 

organizator si participant cu privire la recategorisirea inscrierii, prevaleaza inscrierea 

initiala.  

12. Competitia se va derula conform prezentului Regulament, care este obligatoriu 

pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba 

Regulamentul, dar nu mai inainte de a anunta in mod public aceste modificari, prin 

publicarea acestora cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare. Orice modificare 

se va efectua prin act aditional la prezentul regulament. 

mailto:Mastercard.bankoftheyear@golin.com
http://www.mastercard.ro/bankofyear
http://www.mastercard.ro/bankofyear
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Jurizare si Premiere 

13.    Toate aplicatiile vor putea fi jurizate de catre Juriu in perioada 24 februarie – 11 

martie 2020.  

14.   Juriul va fi compus din reprezentanti ai mai multor domenii, care vor juriza 

categoriile de competenta, conform cu domeniul in care activeaza. Componenta 

acestuia va include, dar nu se va limita la: reprezentanti ai Institutului Bancar Roman; 

retaileri (inclusiv online); companii de tehnologie; reprezentanti ai industriei de plati; 

brokeri de credit; companii de consultanta & audit; analisti; reprezentanti ai mediului 

academic; ONG-uri; asociatii studentesti, etc. Lista completa a juriului din cadrul unei 

editii a concursului va fi publicata pe site inaintea inchiderii perioadei de inscrieri. 

14.    Notarea aplicatiilor va avea la baza criterii obiective, prestabilite, calitative si/sau 

cantitative, asa cum se mentioneaza in formularul de inscriere aferent fiecarei categorii, 

anexate la prezentul regulament. 

Formular de inscriere 

- Aplicatia de Mobile Wallet a Anului 2019.docx 

Formular de inscriere 

- Banca Anului 2019.docx 

Formular de inscriere 

- Campania de Marketing si Comunicare Financiara a Anului 2019.docx 

Formular de inscriere 

- Cea mai Activa Institutie Financiara in Educatie Financiara a Anului 2019.docx 

Formular de inscriere 

- Cea mai Buna Banca Corporate a Anului 2019.docx 

Formular de inscriere 

- Cea mai Buna Institutie de Premium Banking a Anului 2019.docx 

Formular de inscriere 

- Cea mai Inovatoare Institutie Financiara a Anului 2019.docx 

Formular de inscriere 

- Cel mai Puternic Promotor al Incluziunii Financiare al Anului 2019.docx 

Formular de inscriere 

- Cel mai Vizibil Sustinator al Culturii 2019.docx 

Formular de inscriere 

- FinTech-ul Romanesc al Anului 2019.docx 

Formular de inscriere 

- Institutia Financiara Dedicata Noilor Generatii 2019.docx 

Formular de inscriere 

- Institutia Financiara Non-Bancara (IFN) a Anului 2019.docx 

Formular de inscriere 

- Produsul de Credit Ipotecar al Anului 2019.docx 

Formular de inscriere 

- Produsul de Credit pentru Nevoi Personale al Anului 2019.docx 

Formular de inscriere 

- Produsul pentru IMM-uri a Anului 2019.docx 

 

15.  Castigatorii vor fi determinati prin compararea numarului de puncte cumulate 

acordate de juriu pentru fiecare categorie. 

Criteriile cantitative vor fi ponderate cu cota de piata a fiecarei institutii financiare in 

parte, conform informatiilor actualizate emise de BNR. 

Decernarea premiilor Galei Mastercard Bank Of The Year va avea loc in data de 19 

martie 2020. 

Toti castigatorii vor primi un trofeu personalizat cu logo-ul Mastercard si cu numele 

premiului castigat. Va fi acordat cate un premiu pentr fiecare categorie, in total fiind 17 

categorii. Premiile nu au valoare comerciala si implicit nici fiscala.  
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Castigatorii nu se vor afla sub incidenta platii taxelor sau a altor impozite asociate 

premiului. 

 

Alte reguli 

16.    Toate materialele inscrise in Competitie devin proprietatea Organizatorului  

Competitiei, cu exceptia demo-urilor sau a materialelor ce insotesc inscrierea standard, 

unde regulamentul prezent permite anexarea altor materiale. 

17. Prin participarea la aceasta Competitie, institutiile financiare si/sau reprezentantii 

acestora isi exprima consimtamantul asupra continutului aplicatiilor sau a materialelor 

care insotesc inscrierea, asumandu-si faptul ca informatiile transmise Organizatorului 

Competitiei nu sunt confidentiale.  

18.   Prin participarea la aceasta Competitie, se prezuma cunoasterea regulilor 

Competitei si acordul participantilor. Participantii se obliga sa respecte si sa se 

conformeze tuturor termenilor, conditiilor impuse de Organizatorul Competitiei. 

19.    In cazul unei plangeri impotriva unui castigator, Organizatorul Competitiei isi 

rezerva dreptul de a cere documente justificatoare din ambele parti.  

20.   Organizatorul Competitiei isi rezerva dreptul de a retrage un premiu in cazul unei 

plangeri admise.  

21.   In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei aplicatii, decizia 

Organizatorului Competitiei este definitiva. 

22. In cazul refuzului exprimat in mod ferm al vreunui Participant castigator de a 

beneficia de Premiu, acesta va pierde dreptul asupra Premiului. Intr-o atare situatie 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda Premiul. 

23. Participantilor nu le este impusa nicio cheltuiala sau taxa de participare 

suplimentara legata de Competitie. 

24. Regulamentul oficial al Competitiei este disponibil in mod gratuit si poate fi 

descarcat gratuit de catre orice solicitant pe toata perioada Competitiei, accesand 

urmatorul link de pe website-ul  Organizatorului https://www.mastercard.ro/ro-

ro/institutii-emitente/bank-of-the-year/despre-competitie.html  

25. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire a Competitiei in orice moment al acesteia 

si/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica 

hotararea sa in acest sens printr-o notificare pe website-ul sau. 

https://www.mastercard.ro/ro-ro/institutii-emitente/bank-of-the-year/despre-competitie.html
https://www.mastercard.ro/ro-ro/institutii-emitente/bank-of-the-year/despre-competitie.html


7 

 

26. Organizatorul nu este raspunzator de erorile ivite din cauza functionarii defectuoase 

a serviciilor de internet (de exemplu, dar fara a se limita la: mesaje care nu ajung la 

destinatie din cauza unor erori care nu tin de Organizator, functionarea 

necorespunzatoare ori nefunctionarea temporara a serviciilor de internet etc.). 

 

 

Raspunderea Organizatorului 

27. Cu privire la premiile acordate, Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudicii, 

suferite de catre castigatori, indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din 

momentul semnarii procesului verbal de predare-primire Premiu catre castigatori. 

28. Imposibilitatea castigatorului, din orice motive, de a intra in posesia oricarui premiu 
din cadrul acestei Promotii sau de a utiliza oricare din premiile Promotiei, exonereaza 
Organizatorul de orice raspundere.  
29. Participantii accepta in mod expres, neechivoc si cu titlu definitiv toate deciziile 

adoptate de Organizator in privinta desemnarii castigatorilor premiilor, precum si faptul 

ca Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta 

Regulamentului Competitiei. 

30. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant la Competitie nu 

poate beneficia de premiu din cauza nerespectarii in integralitate, de catre oricare 

participant, a Regulamentului Competitiei sau din cauza datelor transmise gresit. Orice 

eroare si/sau omisiune cu privire la informatiile furnizate de catre Participant 

Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia din urma, acuratetea acestora fiind in 

responsabilitatea exclusiva a acestora si considerate de catre Organizator drept reale, 

corecte si complete. 

31. Aplicatiile trimise in afara perioadei Competitiei, cu excepția cazului în care se va 
decide modificarea duratei de derulare a acesteia, conform prevederilor prezentului 
Regulament, nu vor fi luate in considerare. 
32. Participantii desemnati castigatori nu vor putea solicita Organizatorului 

contravaloarea premiului in bani sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite 
schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor. In cazul refuzului unui castigator 
de a beneficia de premiu (prin aceasta intelegandu-se orice manifestare sau atitudine 
expresa sau tacita a unui participant de a nu intra in posesia premiului) sau in cazul 
invalidarii sale conform prezentului Regulament, respectivul participant va pierde 
dreptul de atribuire a premiului. 
33. Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu 
prevederile prezentului Regulament si legislatia aplicabila. Organizatorul isi rezerva 
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dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara participarile in cadrul 
Competitiei. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile 
respective vor fi anulate. 
 
Protectia datelor personale 
34. Organizatorul, in vederea desfasurarii Competitiei, prelucreaza prin Imputernicit, 
datele personale ale reprezentantilor Participantilor la aceasta CompetitiePromotie in 
conformitate cu legislatia privind prelucrarea datelor u caracter personal in vigoare in 
Romania la data Competitiei.  

35. Tuturor reprezentantilor participanţilor la Competitie le sunt garantate drepturile în 

conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor (General Data 

Protection Regulation - GDPR) - (Regulamentul (UE) 2016/679): dreptul la informare, 

dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi 

uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de 

a depune plangere in fata unei autoritati de supraveghere. Pentru exercitarea acestor 

drepturi, participantii la Campanie vor trimite Agentiei pe adresa str. Grigore 

Alexandrescu, numarul 89-97, etaj 4, modul A, sector 1, Bucuresti, o cerere intocmita în 

forma scrisa, datata si semnata. 

36. In cazul reprezentantilor participantilor, a persoanelor desemnate sa efectueze 

jurizarea si a tuturor persoanelor fizice implicate in desfasurarea Competitiei (denumiti 

impreuna in continuare “Participanti”), prelucrarea datelor personale se face in baza 

consimtamantului exprimat de catre participant (GDPR 6.1.a) – consimtamantul 

persoanei vizate pentru prelucrarea datelor. In cazul reprezentantilor participantilor 

desemnati castigatori, datele personale sunt prelucrate in temeiul Art. 6 alin. (1) lit. c) 

GDPR (prelucrare necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale) raportat la art. 

110 Legea 227/2015 privind Codul fiscal. Participantii isi exprima acordul pentru 

prelucrarea datelor personale in pe intinderea si pentru scopurile prevazute. 

37. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti. Participarea la Competitie nu 

presupune transferul de date in state din afara Spatiului Economic European de catre 

Organizator.  
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38. La cererea scrisa a Participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Agentiei, 

acesta din urma se obliga: 

i. Sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit 

pentru o solicitare pe an; 

ii. Sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod 

gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legii; 

iii. Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. 

39. In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, potrivit art. 12 – art. 22 din 

Regulamentul UE privind protectia datelor, reprezentantii participantilor au urmatoarele 

drepturi: 

i. dreptul la informare si de acces la datele cu caracter personal, 

ii. dreptul la rectificarea datelor, 

iii. dreptul de a fi uitat/dreptul la stergerea datelor; 

iv. dreptul la restrictionarea prelucrarii; 

v. dreptul la portabilitatea datelor;  

vi. dreptul de a se opune prelucrarii datelor, in cazul datelor cu caracter personal 

prelucrate in conformitate cu Articolul 6 alineatul 1) litera e) sau f), inclusiv crearea de 

profiluri in baza acestor prevederi, respectiv pentru indeplinirea unei sarcini executate 

in interes public sau in cadrul exercitarii unei autoritati oficiale cu care este investit 

operatorul, respectiv in scopul intereselor legitime ale Organizatorului; 

vii. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, 

inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata 

sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. 
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In acelasi timp, participantii beneficiaza si de dreptul de a-si retrage consimtamantul, in 

orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului 

inainte de retragerea acestuia. 

40. Pentru mai multe informatii cu privire la prelucrarea datelor participantii, inclusiv cu 

privire la exercitarea drepturilor legate de prelucrarea datelor, acestia pot transmite o 

astfel de solicitare pe adresa Imputernicitului: str. Grigore Alexandrescu, numarul 89-97, 

etaj 4, modul A, sector 1, Bucuresti, Solicitarea fiecarui Participant va fi analizata si va 

primi un raspuns in termen de 30 (treizeci) de zile de la primire. 

41. Totodata, fiecare Participant beneficiaza de dreptul de a se adresa Autoritatii 

Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal 

(www.dataprotection.ro). 

42. Organizatorul garanteaza faptul ca prelucreaza datele persoanelor vizate in conditii 

de legitimitate, implementand totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate 

pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor conform art. 25 si 32 din 

Regulamentul General UE 679/2016. 

43. Datele cu caracter personal vor fi stocate: în cazul Participanților, până la 

desemnarea căștigătorilor Competitiei, iar în cazul reprezentantilor caștigatorilor, 

pentru o perioada egală cu perioada stabilită de lege privind păstrarea în evidență a 

documentelor financiar-contabile (in cazul premiilor impozabile). 

Litigii 

44. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi 

solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila 

partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente 

romane de la sediul Agentiei. 

Forta Majora 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dataprotection.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR2iFFVOqbipuRL-vMHnxwBcKbytxVb9dSKkubBdTlDAOmhbJwIHRS3lT3U&h=AT1013n7__RCcqxYdqp9s1jFHBE1zz310mwdrTOqU9XeDLakDstQ-uWy0OrpsoTXZlS8NTeSKqsGD99AnxDG7_lmzS98VqCE1kO7yZOfEYhVEIgmP2GfLmY7m_yLUVeu1vQ
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45. In cazul aparitiei unui caz de Forta Majora astfel cum este definite in Codul Civil, 

daca o situatie de Forta Majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea 

Regulamentului si continuarea Competitiei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea 

privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi 

impiedicata sau intarziata. 

Diverse 

46. Eventualele reclamatii legate de derularea Competitiei se vor putea trimite la adresa 

Agentiei in termen de maximum 2 (doua) saptamani de la data decernarii premiilor, 

termen care este inteles ca termen de decadere de catre Participantii care se considera 

lezati in vreun fel. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio 

contestatie. 

47. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de 

frauda a acestei Competitii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea 

afecta imaginea sau costurile acestei Competitii sau a Organizatorului. 

48. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat 

castigarea de Premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a 

respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 

49. Organizatorul, daca invoca Forta majora, este obligat sa comunice Participantilor 

existent acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia respectivului caz de 

Forta Majora. 

 

 

 

Act aditional nr. 1 

din data de 19.02.2020 

la REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETITIEI MASTERCARD BANK OF THE YEAR 
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SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL COMPETITIEI 

 

Campania Promotionala este organizata de catre Mastercard Europe Sprl (denumită în 
continuare Organizator), persoana juridica de nationalitate belgiana, inregistrata la 
autoritatile belgiene sub nr. 0448038446,  

prin intermediul agentiei de relatii publice Golin Harris Public Relations SA,  denumita in 
continuare Agentia de implementare/Imputernicit.  

 

Articolul 1. Obiectul Actului Aditional. Avand in vedere implementarea unor decizii de 
business, precum si motive operationale, comerciale si de organizare, Organizatorul a 
decis modificarea urmatoarelor articole din regulamentul competitiei „Mastercard Bank 
of the Year”, astfel: 

Articolul 1.1. Articolul 2 din Regulament se modifica si va avea urmatorul continut: 

„2. In competitia Mastercard – Bank of the Year se poate inscrie: orice institutie 
financiara din sectorul financiar-bancar inregistrata in Romania, a carei activitate se 
desfasoara pe teritoriul Romaniei; orice companie de tip start-up fondata si inregistrata 
in Romania, a carei activitate se desfasoara pe teritoriul Romaniei, care creeaza 
software proprietar sau utilizeaza tehnologii emergente pentru a imbunatati serviciile 
financiare existente sau creeaza noi tipuri de servicii financiare neexplorate pana acum; 
orice institutie financiara inscrisa in Registrul General IFN, denumiti in continuare 
Participanti.”  

Articolul 1.2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul continut: 

„3. Inscrierea in competitie se va realiza in perioada 10 februarie 2020, ora 19:00 – 24 
februarie 2020, ora 00:00”. 

Articolul 1.3. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul continut: 

„6. Aplicatiile vor fi inscrise in perioada 10 februarie 2020, ora 19:00 – 24 februarie 
2020, ora 00:00, inscrierea realizandu-se prin transmiterea unui e-mail, la adresa 
Mastercard.bankoftheyear@golin.com, mentionata de organizatorii concursului pe 
pagina oficiala a competitiei, prin intermediul site-ului www.mastercard.ro/bankofyear.” 

Articolul 1.4. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul continut: 

„7. In momentul inscrierii, prin intermediul unui formular dedicat, participantii vor 
trebui sa ofere informatii precum date de contact, informatii despre proiectele / 
serviciile inscrise in concurs sau motivatia participarii la o anumita categorie, dupa caz. 
Formularul va permite si incarcarea unor document de suport (fisiere video sau foto) la 

mailto:Mastercard.bankoftheyear@golin.com
http://www.mastercard.ro/bankofyear
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adresa oficiala a concursului Mastercard.bankoftheyear@golin.com. Participantul este 
unic responsabil de datele furnizate.”  

Articolul 1.5. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul continut: 

„13. Toate aplicatiile vor putea fi jurizate de catre Juriu in perioada 25 februarie 2020 – 
11 martie 2020.”  

 
Articolul 2. In termen de 24 de ore de la publicarea pe pagina de internet 
www.mastercard.ro/bankofyear a prezentului act aditional, modificarile operate prin 
acesta devin parte din Regulement si se aplica ca atare.  

Articolul 3. Prin prezentul Organizatorul isi asuma independent si exclusiv toate 
consecintele operationale si juridice legate de decizia de a modifica regulamentul 
competitiei. 
 

 

mailto:Mastercard.bankoftheyear@golin.com

