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Regulamentul Programului 

“Bursele UNESCO L’Oréal Pentru femeile din știință” 

Perioada desfășurării: 10.06.2021 – 31.12.2021 

 

Art 1 – Introducere 

1.1. Programul national de burse L’Oréal-UNESCO pentru Femeile din știință își propune să promoveze și 

să încurajeze participarea tinerelor femei din România la știință. Acest program identifică și 

recompensează tinere cercetător talentate în științele vieții și științe fizice (lista disciplinelor din 

Anexa 1).  

1.2. Programul este organizat și desfășurat de către L’Oreal Romania S.R.L. cu sediul în București, strada 

Calea Floreasca, nr. 169 A, etaj 6, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6064/1997, 

CUI RO9638038, reprezentată de către dna. Vanya Panayotova, în calitate de Country Managing 

Director (denumită în continuare „L’Oreal” sau „Organizatorul”), în parteneriat cu Comisia Națională 

a României pentru UNESCO (denumită în continuare „CNR UNESCO”) și cu sprijinul Unității Executive 

pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).  

1.3. Pentru ediția 2021 a programului, vor fi oferite 4 burse pentru a încuraja tinerele cercetător, ce 

urmează în prezent studii doctorale sau stagii post-doctorale, să își continue carieră științifică. 

• 2 burse a câte 47.000 lei fiecare pentru 2 tinere cercetător din domeniul Științele vieții; 

• 2 burse a câte 47.000 lei fiecare pentru 2 tinere cercetător din domeniul Științe fizice. 

 

Art. 2 – Condiții generale de eligibilitate 

2.1. Acordarea Bursei are ca scop sprijinirea studiilor și a programului de cercetare ce va fi desfășurat de 

câștigătoarea Programului pentru o perioadă de 10 luni, în cadrul unei entitati de cercetare-

dezvoltare (cum ar fi, dar fără a se limita la universitate, institut de cercetare) din România care a 

manifestat un interes în privința îndrumării activității bursierilor din cadrul Programului.  

2.2. La Program poate participa orice persoană fizică română de sex feminin care îndeplinește în mod 

cumulativ următoarele condiții la data limită pentru depunerea dosarului de aplicare (24.07.2021): 

2.2.1. Pentru doctoranzi: 

a) La data lansării programului, 10.06.2021, are o vârstă care nu depășește 40 de ani împliniți; 

b) Este înscrisă la o școală doctorală și își desfășoară activitatea de cercetare pe teritoriul României în 

unul dintre domeniile de cercetare menționate în Anexa 1; 

c) Nu are antecedene penale sau nu este în cursul unor investigații penale;  

2.2.2. Pentru persoanele ce au obținut titlul științific de doctor: 

a) La data lansării programului, 10.06.2021, are o vârstă care nu depășește 40 de ani împliniți; 

b) A obținut titlul științific de doctor în unul dintre domeniile menționate în Anexa 1 și urmează un 

program de pregătire postuniversitară în cadrul unei entități de cercetare-dezvoltare acreditată din 

România; 

c) SAU A obținut titlul științific de doctor în unul dintre domeniile menționate în Anexa 1 și desfășoară 

activitate de cercetare în unul dintre domeniile menționate în Anexa 1, pe teritoriul României; 
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d) Nu are antecedente penale sau nu este în cursul unor investigații penale;  

2.3. La Program nu pot participa angajații Organizatorului (L’Oréal România), membrii juriului și angajații 

agențiilor implicate în organizarea Programului, și nici rudele sau afinii acestora până la gradul al IV-

lea, inclusiv. 

 

Art 3 - Criterii de selecție 

3.1. Criteriile de selecție aplicate de juriu sunt următoarele: 

A) Calitatea aplicației 

Solicitantul trebuie: 

• Să demonstreze modul în care formarea sau cunoștințele practice și teoretice dobândite 

contribuie la activitatea cercetării curente, 

• Să valorizeze excelența experienței academice (numărul, calitatea și impactul publicațiilor, 

prezentările în cadrul conferințelor, brevetele etc.), 

• Să includă rezumatul proiectului de cercetare propus, formulat în termeni clari, în maximum 200 

de cuvinte (text justificat, font Times New Roman, dimensiunea 12 cu spațiere simplă), 

• Să includă scrisori de recomandare explicite. 

o Sursa scrisorii de recomandare: 

▪ Scrisoare de la coordonatorul tezei; 

▪ Scrisoare de acceptare din partea instituției/institutului/laboratorului în care se 

va desfășura proiectul de cercetare, pentru anul 2020-2021. 

o Conţinut: 

▪ Recunoașterea calității științifice și a importanței muncii desfășurate și 

preconizate în activitatea de cercetare (originalitate, impact științific, chiar 

impact economic și social). Este important să arătăm modul în care candidatul 

contribuie cu adevărat. Nu este evaluată activitatea laboratorului, ci este 

analizată activitatea pe care candidata a făcut-o sau o va face ea însăși. 

▪ Aprecierea calităților umane ale cercetătorului, a autonomiei sale, a inventivității, 

creativității și capacității sale de a interacționa într-un mod eficient, productiv și 

cu ceilalți. 

B) Excelența științifică în cercetare 

• Candidata va descrie planul de cercetare în ansamblu, inclusiv metodologia, precum și 

domeniul de aplicare, noutatea și posibilele consecințe ale cercetării. 

• Descrierea nu trebuie să depășeașcă două pagini, inclusiv referințele. 

• Relevantă și bine pregătită, descrierea ilustrează un spirit inovator și creativ. 

• Activitatea de cercetare trebuie să contribuie la dezvoltarea cunoașterii în domeniul 

cercetării candidatei și să facă posibilă promovarea activității științifice, în țară și în 

străinătate. 
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Art 4 - Bursa: definiție și mod de utilizare 

4.1. Definiție 

4.1.1. Premiile Programului L'Oréal-UNESCO pentru femeile din știință sunt 4. 

• Candidațele premiate la categoria „Științele vieții” primesc câte o bursă în valoare de 47.000 lei 

fiecare. 

• Candidatele premiațe la categoria „Științe fizice” primesc câte o bursă în valoare de 47.000 lei 

fiecare. 

4.1.2. Contravaloarea bursei este plătită direct câștigătoarelor, în două tranșe egale, după decernarea 

premiilor și după primirea documentelor originale necesare pentru transferul bancar. Prima tranșă 

va fi virată în termen de 30 de zile de la data începerii de către fiecare câștigătoare a Bursei a 

activității de cercetare susținută prin intermediul Programului. A doua tranșă va fi virată până la 

împlinirea a 6 luni de la începerea activității de cercetare. 

4.1.3. Bursele pot fi combinate cu alte indemnizații: alte donații, prețuri, salariu și finanțare pentru 

doctorate și post-doctorate. 

4.1.4. Castigatoarele Burselor trebuie să înceapă activitatea de cercetare în cel mult 6 luni de la data 

semnării contractului de acordare a Bursei și să informeze Organizatorul cu privire la aceasta în cel 

mai scurt timp. 

4.2. Utilizare 

4.2.1. Bursele sunt destinate cercetătoarelor însele. Bursele nu trebuie în niciun caz să înlocuiască 

responsabilitățile laboratorului față de cercetătorii săi. Drept urmare, nu pot fi folosite pentru a 

procura echipamente de bază de laborator. 

Câteva exemple de utilizare: 

- Achiziționarea de echipamente informatice / calculatoare.  

- Deplasări în țară sau în străinătate pentru a întâlni experți sau pentru a crea colaborări. 

- Finanțare pentru participarea la conferințe, congrese, formare etc. 

- Achiziționarea de articole științifice.  

4.3. Castigatoarele Burselor vor avea obligația să realizeze activitatea de cercetare pe parcursul a 10 luni, 

potrivit descrierii proiectului trimis în dosarul de aplicare. 

4.4. De asemenea, Organizatorul nu își asumă nicio răspundere decurgând din acordarea Burselor, 

inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenții de orice natură în legătură cu 

Bursa. Câștigătoarele Burselor își asumă întreaga răspundere pentru acceptarea Burselor, 

Organizatorul neasumându-și nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecințe 

născute în urma acceptării Burselor sau în legatură cu acestea.  

4.5. În cazul în care Organizatorul constată că una dintre cercetatoarele câștigătoare ale Burselor nu a 

îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul își rezervă 

dreptul de a anula oricând drepturile și beneficiile ce revin acesteia în calitate de câștigătoare a 

Bursei, fără ca Organizatorul să datoreze acesteia vreo despăgubire sau plată. În cazul în care 

Organizatorul constată asemenea situații după ce Bursa a fost deja acordată, respectiva câștigătoare 
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va avea obligatia de a restitui Organizatorului valoarea Bursei în termen de cel mult 3 luni de la data 

solicitării Organizatorului. 

4.6. În cazul în care câștigătoarele Burselor doresc să întrerupă temporar activitatea de cercetare 

susținută prin intermediul Bursei, aceasta trebuie să obțină acordul prealabil în scris al juriului 

Programului cu privire la respectiva întrerupere. În cazul În care câștigătoarele Bursei vor întrerupe 

temporar activitatea de cercetare susținuta prin intermediul Bursei fără a obține în prealabil acordul 

juriului Programului, precum și în cazul întreruperii definitive a activității de cercetare susținută prin 

intermediul Bursei, câștigătoarele Bursei sunt obligate sa returneze contravaloarea sumei primite cu 

titlu de Bursa. Juriul Programului își rezervă dreptul de a verifica veridicitatea și autenticitatea 

informațiilor înscrise in dosarul de aplicare. 

4.7. În cazul în care câștigătoarele Burselor întrerup temporar activitatea de cercetare susținută prin 

intermediul Bursei, din motive neimputabile acestora (spre ex. dar fără a se limita la incapacitate 

fizică), acestea trebuie sa anunțe juriul Programului cu privire la respectiva întrerupere, urmând a se 

hotărî împreuna cu juriul Programului, de comun acord, reluarea și perioada reluării activității.  

4.8. Câștigătoarele Burselor vor avea obligația să realizeze activitatea de cercetare pe parcursul a 10 luni, 

potrivit descrierii proiectului trimis în dosarul de aplicare. 

4.9.  Bursiera va notifica în prealabil președinte juriului în cazul în care intervin schimbări in activitatea de 

cercetare comparativ cu informațiile cuprinse în dosarul de aplicare sau în cazul retragerii din proiect. 

După primirea notificării, juriul va decide pe marginea acestor schimbări. 

 

Art. 5 – Procedura de înscriere 

5.1. Persoanele care doresc să participe la Program vor trebui să încarce pe platforma 

http://www.forwomeninscience.com cel mai târziu până la data de 24.07.2021 ora 23.59 

următoarele informații și documente, în format .pdf și/sau .jpg: 

• CV detaliat de 1 – 2 pagini, în limba engleză, care că cuprindă o descriere a activității de 

cercetare, acțiunile de diseminare, stagiile de preg[tire etc.;  

• pentru doctoranzi: copie a dovezii că aplicantul este doctorand  

• pentru persoanele ce au obținut titlul științific de doctor: dovada că a obținut titlul șțiintific de 

doctor și că urmează un program de pregătire postuniversitară în cadrul unei entități de 

cercetare-dezvoltare acreditată din România (universitate, institut de cercetare); 

• descriere, pe una sau doua pagini (maximum), a activitatii de cercetare in domeniul Stiintelor 

Vietii / Stiintelor Fizice pe care aplicantul doreste sa o desfasoare in anul urmator si pentru care 

doreste sa beneficieze de sustinere financiara prin intermediul Programului, in limba engleza; 

descrierea trebuie sa fie structurata pe capitole si sa includa: obiective, metode de cercetare, 

rolul pe care il va avea colectivul, contributia majora si semnificativa a proiectului de cercetare 

propus;  

• recomandare din partea îndrumătorului științific sau din partea directorului instituției în cadrul 

căreia aplicantul va desfășura activitatea de cercetare susținută prin intermediul Bursei. Poate fi 

în limba română sau engleză;  
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• lista lucrărilor științifice publicate și a patentelor înregistrate de aplicantă, în limba engleză, 

inclusiv cu menționarea proiectelor din perioada anilor de studiu universitar, dacă există; 

• copii ale 2-3 articolelor relevante publicate de către aplicantă sau link-uri web către conținutul 

integral, în limba de publicare.  

Nu vor fi acceptate proiecte ce vizează testarea pe animale! 

5.2. Aplicațiile incomplete sau înscrierile ulterioare datei menționate în regulament nu vor fi luate în 

considerare. 

 

Art. 6 – Desemnarea câștigătoarelor 

6.1. Candidatele vor fi preselectate de un comitet de experți și apoi vor fi prezentate unui juriu 

independent format din cercetători eminenți. Grila de evaluare și coeficienții asociați fiecărui criteriu 

sunt prezentați în Anexa 2. Decizia juriului este definitivă și fără apel. Nu poate fi contestată sau 

supusă explicațiilor sau justificărilor. 

6.2. Numele câștigătoarelor Burselor vor fi comunicate prin mass media și pe site-ul www.loreal.ro. 

6.3. Pentru acordarea Burselor, câștigătoarele trebuie să se prezinte, în termenul și la adresa ce vor fi 

comunicate de către Organizator, în vederea acceptării Burselor prin semnarea contractului de 

acordare a Bursei. Câștigatoarele Burselor vor avea obligația să respecte și să se conformeze tuturor 

prevederilor, termenilor și condițiilor reglementate prin contractul de acordare. 

6.4. În cazul în care, din orice motive neimputabile Organizatorului, una dintre câștigătoarele Burselor nu 

va semna contractul de acordare a Bursei, în termenul comunicat de Organizator, aceasta va pierde 

calitatea de câștigătoare a Bursei și toate drepturile decurgând din această calitate. În acest caz, 

Organizatorul va putea decide fie să acorde Bursa unei alte Participante ce va fi desemnată de juriul 

Programului, fie să nu mai acorde Bursa niciunui alt Participant. 

 

Art 7 - Comunicarea 

7.1. Câștigătoarele Bursei vor menționa în orice prezentări care fac referire la activitatea de cercetare 

susținută prin intermediul acestei Burse, participarea lor la Program prin sintagma „Programul 

L’Oréal-UNESCO „Pentru femeile din știință”. 

7.2.  Prin depunerea candidaturii, Câștigătoarele Burselor își exprimă acordul să fie fotografiate, filmate și 

intervievate de CNR UNESCO și L’ORÉAL cu scopul comunicării și promovării programului "Bursele 

UNESCO L’Oréal Pentru femeile din știință", iar fotografiile, înregistrările video/audio finale și textele 

pot fi folosite în diverse materiale scrise sau audio-video, incluzând, fără a se limita la presa scrisă, 

televiziune, internet, fotografii, broșuri, inclusiv publicații mass media din România sau din 

străinătate. 

7.3. Câștigătoarele Burselor autorizează în mod special CNR UNESCO si L’ORÉAL să reprezinte și să 

utilizeze imaginea (termenul „imagine” este înțeles ca referindu-se la setul complet de atribute ale 

personalității, cuprinzând imaginea, vocea, numele, semnătura și atributele care decurg din 

activitățile profesionale ale câștigatoarelor) distincțiile și titlurile sale, în orice comunicare legată de 

http://www.loreal.ro/
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Program, atat la nivel național, cât și la nivel internaional. O astfel de autorizare este limitată în mod 

strict la scopuri non-comerciale și este legată, în mod direct, de programul UNESCO-L’ORÉAL. 

 

Art 8 - Calendarul competiției 

8.1. Programul este organizat și se desfășoară pe teritoriul României. 

8.2. Programul începe la data de 10.06.2021 și se încheie la data de 31 decembrie 2021.  

8.3. După data încheierii Programului, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își mai asumă 

nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia 

actualității sau continuării Programului. 

8.4. Calendarul Programului: 

- Lansarea apelului de propuneri de proiecte: 07.06.2020 

- Termen limită pentru depunerea propunerilor: 18.07.2021 

- Etapa 1 de evaluare: iulie-august 2021 

- Etapa 2 de evaluare: septembrie-octombrie 2021 

- Anunțarea câștigătoarelor: decembrie 2021 

8.5. Premiile oferite cu titlu de Bursă au o valoare totală de 188.000 lei. Suma aferenta fiecărei Burse – 

47.000 lei - va fi virată de către Organizator în două tranșe egale, în contul bancar indicat de 

câștigătoarele Burselor și dovedit cu înscrisuri eliberate de către Bancă. Prima tranșă va fi virată în 

termen de 30 de zile de la data începerii de către fiecare câștigătoare a Bursei a activității de 

cercetare susținută prin intermediul Programului. A doua tranșă va fi virată până la împlinirea a 6 luni 

de la începerea activității de cercetare. 

8.7. La încheierea perioadei de cercetare în baza Bursei, câștigătoarele Bursei trebuie să prezinte juriului 

Programului, la adresa ro.comunicare@loreal.com un raport de maxim 2 pagini cu rezultatele 

activității. 

 

Art. 9 – Interzicerea înlocuirilor 

9.1. În cadrul Programului nu este posibilă înlocuirea nici uneia dintre Bursele oferite cu contravaloarea 

acestora în alte beneficii. De asemenea, cu excepția cazului în care în prezentul Regulament se 

prevede altfel, nu se permite înlocuirea câștigătoarei Bursei cu o alta persoană care să beneficieze de 

aceasta. 

 

Art. 10 – Taxe și impozite 

10.1. Impozitele sau orice alte costuri de natură fiscală sau de altă natură ce ar putea fi datorate în 

legătură cu Bursa vor fi în sarcina câștigătoarei Bursei. 

 

Art. 11 – Protecția datelor cu caracter personal 

11.1. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participanților pentru scopurile și în 

condițiile prezentate în Anexa 3. 

 



   

Page 7 of 13 

L’Oréal Romania – Sediul central: Calea Floreasca 169 A, Floreasca Business Park, corp A, et 6, Bucureşti 
Tel. 021.2040000, Fax 021.2040001 

Cod Fiscal RO9638038, J40/ 6064/1997, cont IBAN RO49 BRDE 450S V010 2146 4500, BRD GSG - SMCCB 

 

Ar. 12 - Reguli 

12.1 Participarea la Program implică acceptarea acestui Regulament. 

 

Art 13 - Contact 

13.1 Pentru orice întrebări legate de Regulament, vă rugăm să consultați secțiunea de întrebări frecvente 

(FAQ) pe platforma www.forwomeninscience.com. 

 

Art. 14 – Încetarea înainte de termen a Programului 

14.1. Programul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie 

forță majoră sau a unui alt motiv neimputabil Organizatorului, care îl pune în imposibilitatea de a 

continua Programul. O asemenea încetare va avea loc numai după anunțarea în prealabil a publicului 

prin intermediul Siteului. 

14.2. Pentru scopul acestui Regulament, se aplică dispozițiile Codului Civil în cazul ivirii unui eveniment de 

Forță Majoră. 

14.3. În situațiile avute în vedere la alin. 14.1 si 14.2, Organizatorul nu va avea nicio obligație sau 

răspundere, de niciun fel, față de Participanți, inclusiv cu privire la returnarea unor sume şi/sau plata 

unor sume cu titlu de despăgubire. 

 

Art. 15 – Litigiile și legea aplicabilă 

15.1. Eventualele dispute apărute între Organizator și Participanți se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în 

cazul în care această cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești 

competente material de la sediul social al Organizatorului. 

15.2. Legea aplicabilă Programului și dispozițiilor prezentului Regulament este legea română. 

 

Art. 16 – Diverse 

16.1. Regulamentul este disponibil oricărei persoane interesate prin afișarea, în permanență pe durata 

Programului, pe site-ul accesibil la adresa www.forwomeninscience.com (denumit în continuare 

„Site”). 

16.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau înlocui prezentul Regulamentul în orice moment 

pe parcursul derulării Programului. Orice modificare sau înlocuire a Regulamentului, inclusiv dar fără 

a se limita la regulile de participare la Program, modul de desfășurare a Programului sau perioada de 

valabilitate a Programului vor fi anunțate în prealabil, prin publicarea pe Site cu minimum 1 (una) zi 

lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a respectivei modificări/înlocuiri. 

16.3. Eventualele reclamații legate de derularea Programului se vor putea trimite către L’Oreal România 

SRL, cu sediul în Calea Floreasca nr 169A, clădirea A, etaj 6, sector 1, București, în termen de 

maximum 2 (două) zile de la data la care a luat naștere situația contestată. După această dată 

Organizatorul nu va mai lua în considerație nicio reclamație. 

16.4. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului acceptării și primirii premiului de 

către persoana câștigătoare, nu vor fi luate în considere de către Organizator. 
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16.5. Deciziile Organizatorului privind Programul sunt definitive și aplicabile tuturor Participanților. 

16.6. Premiile neacordate indiferent de motiv vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune 

liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.  

16.7. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a 

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică 

organizarea și desfășurarea Concursului.   

 

ORGANIZATOR: 

L’Oreal Romania SRL 

Vanya PANAYOTOVA 

Director General 
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Anexa 1 

Lista domeniilor științifice 

 

1. Științe fizice 

Fizică Chimie 

Fizică atomică, moleculară și chimică (fizica 

atomilor și moleculelor, inclusiv coliziune, 

interacțiune cu radiațiile; rezonanțe magnetice; 

efect Moessbauer) 

Fizica materiei condensate (inclusiv fizica în stare 

solidă, superconductivitate) 

Fizica fluidelor și a plasmei (inclusiv fizica 

suprafeței) 

Fizica nucleara 

Optică (inclusiv optică laser și optică cuantică), 

acustică Fizica particulelor și câmpurilor 

Chimie analitică 

Chimie coloidală 

Chimie anorganică și nucleară 

Chimie organica 

Chimie fizică, știința polimerilor, Electrochimie  

 

2. Științele Vieții  

- Biologie și ecologie 

- Medicină 

- Științele vieții aplicate și biotehnologii 

- Științe Agricole 

- Științele mediului și ale pământului 



   

Page 10 of 13 

L’Oréal Romania – Sediul central: Calea Floreasca 169 A, Floreasca Business Park, corp A, et 6, Bucureşti 
Tel. 021.2040000, Fax 021.2040001 

Cod Fiscal RO9638038, J40/ 6064/1997, cont IBAN RO49 BRDE 450S V010 2146 4500, BRD GSG - SMCCB 

 

Anexa 2 

Grila de evaluare 

 

Criteriu Descriere Pondere 

Rezumatul proiectului Relevanța subiectului; obiectivul, scopul și motivația sunt 

clare 

1 

Proiectul de cercetare Scopul cercetării și premisele sunt clar definite; 

originalitatea conceptului. Oferă un scurt rezumat al 

problemei și modul în care activitatea de cercetare 

propusă ar rezolva problema. 

4 

Importanța proiectului Relația cu baza teoretică a cunoștințelor existente în 

domeniul de cercetare al proiectului; importanța 

subiectelor; meritul științific / tehnic al proiectului 

2 

Scrisori de recomandare Scrisorile de recomandare trebuie să discute atât 

capacitățile științifice și caracterul personal al candidatei, 

cât și o gamă mai largă de calități și experiențe 

2 

Contribuția științifică Potențialul cercetătoarei de a aduce o contribuție 

semnificativă în domeniul său sau pentru România. 

Propunerea de cercetare este relevantă pentru 

preocupările din domeniul științei, la nivel național 

2 

Activitatea academică Premii și recunoașteri, performanță academică constantă 

sau îmbunătățire constantă 

1 

Lucrări științifice publicate Numărul, calitatea și impactul lucrărilor publicate 3 

Buget Bugetul este rezonabil pentru perioada de implementare, 

echipa de cercetare, consumabilele și echipamentele 

identificate 

1 

Calitatea generală a propunerii Propunerea este bine scrisă și ușor de înțeles; candidata 

dovedește angajamente față de educație, evoluție, 

mentorat, leadership 

2 
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Anexa 3 

Prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

1. Scopurile prelucrarii datelor. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal enumerate mai 

jos, ce sunt furnizate direct de către participanţi în vederea participării la Program, cu respectarea 

drepturilor persoanelor vizate și în conformitate cu dispoziţiile legale, pentru indeplinirea 

urmatoarelor scopuri: organizarea și desfășurarea Proiectului în conformitate cu prezentul 

Regulament precum și pentru executare unui contract la care participantele (“Persoane vizate”) sunt 

parte.  

2. Datele cu caracter personal prelucrate. Pentru scopul organizarii și defășurării Programului, în urma 

căruia Organizatorul acordă bursele participantelor selectate conform mecanismului menționat în 

prezentul Regulament, Organizatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal 

(„Datele Personale”): nume, prenume, vârsta, adresa, date privind studiile, date privind locul de 

muncă precum și orice alte date incluse în CV-ul transmis de către Participante, număr de telefon, e-

mail, imaginea (termenul „imagine” este înțeles ca referindu-se la setul complet de atribute ale 

personalității, cuprinzând imaginea, vocea, numele, semnătura și atributele care decurg din 

activitățile profesionale ale câștigatoarelor), date privind activitatea profesională desfășurată, 

referințe profesionale și recomandări. În cazul câștigătoarelor proiectului vor fi prelucrate, 

suplimentar, datele persoanale conținute în cartea de identitate, inclusiv o copie a cărții de 

identitate, precum și date bancare. Aceste Date Personale sunt furnizate direct de participant prin 

încărcarea documentelor în secțiunea dedicată din site-ului https://www.forwomeninscience.com iar 

în lipsa furnizării acestor date neputând participa la Program. Datele cu caracter personal sunt 

prelucrate pentru organizarea și desfășurarea Programului si pentru acordarea burselor, în 

conformitate cu prezentul Regulament. 

3. Temeiul prelucrarii. Datele cu caracter personal enumerate mai sus sunt prelucrate in temeiul 

executării unui contract la care persoana vizata este parte, respectiv in scopul desfasurarii 

Programului conform prezentului Regulament pe care participantii il accepta in mod expres în 

momentul înregistrării candidaturii, precum și în scopul validarii si atribuirii Burselor, semnarii 

contractului de sponsorizare, anuntarii publice a castigatorilor sau promovării Programului. De 

asemenea, datele participantilor carora li se vor acorda burse sunt prelucrate in vederea indeplinirii 

obligatilor derivand din legislatia financiar- contabila.  

4. Colectarea datelor cu caracter personal. Organizatorul colecteaza datele cu caracter personal ale 

participantilor la Concurs direct de la acestia prin intermediul site-ului 

https://www.forwomeninscience.com 

5. Destinatarii datelor cu caracter personal. In desfasurarea activitatilor Organizatorului si pentru 

indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, Organizatorul colaboreaza cu diversi furnizori de servicii 

sau parteneri in baza unor relatii contractuale, carora le pot fi divulgate datele dumneavoastra cu 

https://www.forwomeninscience.com/
https://www.forwomeninscience.com/
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caracter personal pentru a fi folosite strict in scopurile stabilite de Organizator și în conformitate cu 

prezentul Regulament.  

Pentru indeplinirea scopului de organizare și defășurare a Programului datele participantilor pot fi 

dezvaluite altor companii din grup, imputernicitilor care prelucreaza date pe seama noastra, sub-

imputernicitilor (entitati sub-contractate de imputerniciti pentru prelucrarea datelor), parteneri 

furnizori de servicii si sub-contractanti ai acestora, autoritati publice. 

6. Durata prelucrarii. Pentru indeplinirea scopului de organizare și defășurare a Programului, 

Organizatorul estimeaza ca datele vor fi prelucrate pentru o durata de maxim 5 ani. Datele 

persoanelor caror li se atribuie burse vor fi prelucrate pentru o durata de maxim 11 ani strict in 

scopul justificarii fiscal-contabile a burselor acordate.  

Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi stocate exclusiv pentru indeplinirea scopurilor 

mentionate mai sus, iar Organizatorul va evalua in mod periodic necesitatea de prelucrare a 

respectivelor date.  

Dupa incetarea duratei de prelucrare determinata conform celor de mai sus, datele participantilor 

vor fi sterse.  

7. Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal. Organizatorul se angajeaza sa prelucreze datele 

furnizate numai in scopurile specificate mai sus, sa pastreze confidentialitatea si siguranta prelucrarii, 

in conformitate cu dispozitiile legii si sa nu dezvaluie datele furnizate catre terte parti altfel decat s-a 

indicat mai sus sau in alte cazuri decat cele prevazute de lege.  

Mentionam ca in mod constant Organizatorul evalueaza si imbunatateste masurile de securitate 

implementate pentru a asigura protectia datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza si 

verifica ca toti destinatarii datelor sa asigure cel putin acelasi nivel de protectie a datelor. 

8. Drepturile participantilor. In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, participantii au 

urmatoarele drepturi:  

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – insemnand dreptul de a obtine din 

partea Organizatorului o confirmare ca prelucreaza sau nu date cu caracter personal care privesc 

participantul si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate, 

prin adresarea unei cereri in acest sens utilizand datele de contact de mai jos; 

b) Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal – insemnand 

posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea 

datelor incomplete sau stergerea datelor dumneavoastra in anumite cazuri, prin adresarea unei 

solicitari in acest sens utilizand datele de contact de mai jos; 

c) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii – insemnand dreptul de obtine din partea 

Organizatorului restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri, respectiv atunci cand (i) 

participantul considera ca datele prelucrate de Organizator sunt inexacte, pana la rectificarea 

acestora; (ii) prelucrarea este ilegala, dar participantul nu doreste sa stergem datele; (iii) 

Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, 

dar participantul le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; 
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sau (iv) participantul s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verificam daca 

drepturile legitime ale Organizatorului prevaleaza asupra drepturilor participantului;  

d) Dreptul participantului de a-si retrage consimtamantul asupra prelucrarii – in cazul in care 

prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului, fara a afecta legalitatea prelucrarii 

efectuate pana la la acel moment;  

e) Dreptul de opozitie – insemnand dreptul participantului de a se opune prelucrarii din motive 

legate de situatia particulara in care se afla, atunci cand prelucrarea (i) se intemeiaza pe 

interesele legitime ale Organizatorului ori (ii) este facuta in scopul comunicarilor de marketing 

direct, implicand crearea de profiluri; 

f) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – insemnand dreptul de a nu fi 

supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar 

produce efecte juridice asupra participantului sau l-ar afecta intr-o masura semnificativa; 

g) Dreptul la portabilitatea datelor – insemnand posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau 

transferul datelor participantului existente in baza noastra de date catre o alta baza de date, intr-

un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, doar in cazurile in care 

prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului sau executarea unui contract si este 

efectuata prin mijloace automate; 

h) Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii 

Datelor cu Caracter Personal; 

i) Dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente. 

 

Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuata in orice moment utilizand datele de contact ale 

Organizatorului sau la adresa de email dpo.ro@loreal.com.  

9. Responsabilul cu protectia datelor. Pentru orice intrebare privind modul de prelucrarea a datelor 

personale si orice aspect in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor, 

acestia sunt rugati sa se adreseze Organizatorului folosind oricare dintre urmatoarele posibilitati de 

comunicare prin trimitere unui email catre adresa dpo.ro@loreal.com. sau a unei scrisori la adresa 

L’Oréal România SRL cu sediul în Bucureşti, sector 1, Calea Floreasca 169A, Cladirea A, et.6. 

 

mailto:dpo.ro@loreal.com
mailto:dpo.ro@loreal.com

