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REGULAMENTUL COMPETITIEI „CONSTRUIESTE-TI VIITORUL CHIAR DE AZI. INCEPE CEVA DE 

NEPRETUIT” 
Perioada Competitiei: 14 Octombrie – 24 Noiembrie 2019 

 
 
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ACESTEI COMPETITII  
 
Aceasta competitie (denumita in continuare „Competitia”) este organizata de Mastercard Europe SA. 
 
SECȚIUNEA 2.  DREPTUL DE PARTICIPARE 
 
In acesta Competitie, pot participa toate persoanele fizice, studenti in cadrul Academiei de Studii 
Economice, Bucuresti, cu varsta de cel putin 18 ani, ce respecta prevederile de mai jos. 
 
SECȚIUNEA 3. DURATA ȘI TERITORIUL COMPETITIEI 
 
Concursul va incepe la data de 14 Octombrie 2019, ora 00:01 si va  inceta la data de 24 noiembrie 
2019, ora 23:59, ora Romaniei.  
 
SECȚIUNEA 4. MECANISMUL COMPETITIEI SI JURIZAREA    
 
4.1. Înscrierea la competitie 
La concurs poate participa orice student înscris la un program de licenta in anul 3 sau la un program 
de masterat din cadrul Academiei de Studii Economice, Bucuresti. Înscrierea se face pe echipe de 
minim 2, maxim 4 persoane pe adresa de e-mail stefan.toderita@mastercard.com. 
Înscrierea presupune completarea următoarelor date, pentru fiecare dintre membrii echipei: 1) 
numele şi prenumele, 2) anul de studii, 3) facultatea 4) adresa de e-mail, 4) numărul de telefon, 5) CV-
ul. 
Inscrierea se va face in perioada 14 octombrie – 17 noiembrie 2019. 
4.2. Trimiterea proiectului 
Echipele inscrise conform punctului 4.1 vor putea transmite studiul de caz Mastercard, respectand 
cerintele detaliate in Anexa 1, pana la data de 24 noiembrie 2019, la adresa de email 
stefan.toderita@mastercard.com. 
4.3 Jurizarea 

Proiectele vor fi jurizate de o echipa formata din reprezentanti Mastercard si ai Academiei de Studii 

Economice, Bucuresti listati in Anexa 2, in perioada 26 noiembrie – 1 decembrie 2019, pe baza 

cerintelor din Anexa 2. Echipele ce vor inregistra proiecte ce vor fi considerate, in urma jurizarii, 

relevante pentru scopul competitiei, vor fi invitate pentru sustinerea unei prezentari. 

SECȚIUNEA 5. PREMII SI CEREMONIA DE PREMIERE 
 
In urma jurizarii, vor fi desemnate 3 echipe castigatoare ce vor primi premii oferite cu titlu gratuit de 
Mastercard. Membrii celor 3 echipe castigatoare vor avea, de asemenea, prioritate in procesul de 
recrutare al Mastercard Europe S.A. 
Castigatorii vor fi anuntati in cadrul ceremoniei de premiere ce va avea loc in perioada 9-13 
decembrie 2019, intr-o locatie comunicata ulterior pe www.mastercard.ro/competitie. 
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SECȚIUNEA 8. INCETAREA COMPETITIEI 
 
Competitia va incepe la data de 14 octombrie 2019, ora 00:01 si se va incheia la data de 24 noiembrie 
2019, ora 23:59, ora Romaniei, si va inceta doar in cazul unui eveniment de forta majora - care poate 
face imposibila desfasurarea Competitiei sau in cazul in care Organizatorul Competitiei decide acest 
lucru, dezvaluind incetarea in mod public, prin intermediul site-ului web 
www.mastercard.ro/competitie si printr-un act aditional semnat in aceasta privinta, care va fi 
incarcat ulterior pe site-ul web al campaniei, www.mastercard.ro/competitie.  
 
SECȚIUNEA 9. LITIGII  
 
Eventualele litigii care apar intre Organizator si participantii la prezenta Competitie vor fi solutionate 
pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele 
romane competente. 
 
SECȚIUNEA 10. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI 
 
Organizatorul Competitiei va acorda premiul echipelor castigatoare in conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament Oficial. 
 

SECTIUNEA 11.  CONFIDENTIALITATEA DATELOR, PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se regasesc pe 

https://www.mastercard.ro/ro-ro/despre-mastercard/ce-facem/confidentialitate.html. 
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ANEXA 1 
CERINTE REFERITOARE LA LIVRABILELE COMPETITIEI 

 
 
 

Scopul proiectului: 
O institutie financiara din Romania (banca sau alt tip de emitent de carduri si de servicii financiare) 
contracteaza divizia de consultanta a Mastercard pentru elaborarea unui proiect ce are ca scop 
dezvoltarea unui produs/ serviciu/ program destinat segmentului de varsta 16-25 de ani.  
Acest produs/ serviciu/ program doreste sa raspunda nevoilor financiare si stilului de viata al acestui 
segment. 
 

Continutul livrabilului: 
Pentru a fi eligibil pentru evaluare, livrabilului trebuie sa atinga urmatoarele puncte: 

1. Caracteristicile segmentului targetat 

2. Structura produsului/ serviciului/ programului 

3. Canale de vanzare si distributie 

4. Canale de comunicare si promovare 

5. Business case produs/ serviciu/ program 

 

Format: 
Livrabilul principal va fi sub forma unei prezentari Powerpoint de maxim 10 slide-uri ce poate sa fie 
sustinuta intr-un timp de 10 minute. La acesta, poate fi anexata o varianta extinsa care sa sustina 
informatia din livrabilul principal, cu maxim 20 de slide-uri. Livrabilul principal trebuie sa cuprinda 
suficiente informatii si detalii cat sa poata fi evaluata fara sustinerea verbala a echipei. 
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ANEXA 2 
JURIZAREA COMPETITIEI 

 
 
Criterii de jurizare: 

1. Respectarea realitatii pietei din Romania 

2. Originalitatea produsului/ serviciului/ programului 

3. Construirea unui business case fezabil 

4. Calitatea prezentarii livrabilului principal 

5. Calitatea sustinerii prezentarii 

 
Juriul competitiei va fi format din reprezentanti Mastercard si ASE. 


