Regulamentul Programului
“Bursele UNESCO L’Oréal Pentru femeile din stiinta”

Art 1 – Organizatorul si Regulamentul
(1) Programul „Bursele UNESCO L’Oréal Pentru femeile din stiinta” (denumit in continuare „Programul”)
este organizat si desfasurat de catre S.C. L’Oreal Romania S.R.L. cu sediul in Bucuresti, strada Calea
Floreasca, nr. 169 A, etaj 6, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6064/1997, CUI
RO9638038, reprezentata de catre dl. Gilles Antoine, in calitate de Country Managing Director (denumita
in continuare „L’Oreal” sau „Organizatorul”), in parteneriat cu Comisia Nationala a Romaniei pentru
UNESCO (denumita in continuare „CNR UNESCO”).
(2) Organizatorul este inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal, avand numarul de notificare 331.
(3) Programul se va desfasura conform prezentului regulament (denumit in continuare „Regulamentul”),
care va fi obligatoriu pentru toti participantii la Program.
(4) Regulamentul este disponibil oricarei persoane interesate prin afisarea, in permanenta pe durata
Programului, pe site-ul accesibil la adresa www.forwomeninscience.com (denumit in continuare „Site”).
(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau inlocui prezentul Regulamentul in orice moment pe
parcursul derularii Programului. Orice modificare sau inlocuire a Regulamentului, inclusiv dar fara a se
limita la regulile de participare la Program, modul de desfasurare a Programului sau perioada de
valabilitate a Programului vor fi anuntate in prealabil, prin publicarea pe Site cu minimum 1 (una) zi
lucratoare inainte de data intrarii in vigoare a respectivei modificari/inlocuiri.
Art. 2 – Teritoriul si durata de desfasurare a Programului
(1) Programul este organizat si se desfasoara pe teritoriul Romaniei.
(2) Programul incepe la data de 15 februarie 2017 si se incheie la data de 30 mai 2017, odata cu
ceremonia de premiere a castigatoarelor Programului.
(3) Dupa data incheierii Programului, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma
nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii
sau continuarii Programului.
Art. 3 – Scopul Programului. Dreptul de participare
(1) L’Oréal Romania, in calitate de Organizator, in parteneriat cu CNR UNESCO intentioneaza sa ofere in
cadrul Programului „Bursele UNESCO L’Oréal Pentru femeile din stiinta” patru burse private de studiu

(denumite in continuare „Burse”), in valoare totala de 168.000 lei (o suta saizeci si opt mii lei) – 42.000 lei
(patruzecisidoi mii lei) pentru fiecare bursa - pentru patru tinere cercetatoare ce vor fi selectate de juriul
Programului, in urma analizei aplicatiilor primite in conditiile prezentului Regulament. Vor fi acordate patru
burse: doua destinate sustinerii a doua proiecte de cercetare din domeniul Stiintelor Fizice, iar alte doua
pentru sustineera a doua proiecte din domeniul Stiintelor Vietii.
Acordarea Bursei are ca scop sprijinirea studiilor si a programului de cercetare ce va fi desfasurat de
castigatoarea Programului pentru o perioada de 10 luni, pe langa un institut de cercetare din Romania care
a manifestat un interes in privinta indrumarii activitatii bursierilor din cadrul Programului.
(2) La Program poate participa orice persoana fizica romana de sex feminim (denumita in continuare
„Participant”) care depune dosarul de aplicatie la termenul si in conditiile mentionate la art. 4 de mai jos
si care indeplineste in mod cumulativ urmatoarele conditii la data limita pentru depunerea dosarului de
aplicare (15 aprilie 2017):
a) este doctorand sau a obtinut titlul stiintific de doctor si urmeaza un program de pregatire
postuniversitara in cadrul unei institutii de invatamant superior acreditata din Romania;
b) activitatea de cercetare pentru care se solicita bursa se desfasoara, se va desfasura si se va
implementa pe teritoriul Romaniei;
c) are o varsta care nu depaseste 35 de ani la data lansarii programului;
d) nu are antecedene penale sau nu este in cursul unor investigatii penale;
e) are domiciliul in Romania;
f)

are deplina capacitate de exercitiu; si

g) respecta prevederile acestui Regulament si nu intra sub incidenta interdictiei mentionate la punctul
(3) de mai jos, din prezentul art.3.
(3) La Program nu pot participa angajatii Organizatorului (SC L’Oréal Romania), membrii juriului si
angajatii agentiilor implicate in organizarea Programului, si nici rudele sau afinii acestora pana la gradul al
IV-lea, inclusiv.
Art. 4 – Procedura de inscriere
(1) Persoanele care doresc sa participe la Program vor trebui sa incarce pe platforma
http://www.forwomeninscience.com/en/fellowships cel mai tarziu pana la data de 15 aprilie 2017 ora
23.59 urmatoarele informatii si documente, in format .pdf si/sau .jpg:
-

formular de aplicare, completat si semnat de catre aplicant si de catre Decan sau, dupa caz, de
Managerul institutiei in cadrul careia aplicantul va realiza activitatea de cercetare sustinuta prin
intermediul Bursei;

(formularul
de
aplicare
este
http://www.forwomeninscience.com/en/fellowships);

disponibil

la

adresa

-

curriculum vitae, in care sa se mentioneaza lucrarile stiintifice si articolele publicate de aplicant;

-

copii ale actelor de studiu (de ex: diplomele de absolvire a liceului, studiilor universitare, studiile
postuniversitare si, daca este cazul, diploma care atesta obtinerea titlului stiintific de doctor);

-

copie a actului de identitate al aplicantului;

-

dovada ca aplicantul este doctorand sau, dupa caz, dovada ca a obtinut titlul stiintific de doctor si
urmeaza un program de pregatire postuniversitara in cadrul unei institutii de invatamant superior
acreditata din Romania;

-

descriere detaliata, pe una sau doua pagini (maxim) 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;
descrierea trebuie sa fie structurata pe capitole si sa includa neaparat obiective, metode de
cercetare, rolul pe care il va avea colectivul, contributia majora si semnificativa a proiectului de
cercetare propus;

-

un scurt eseu (maxim o pagina) din care sa reiasa deschiderea, interesul si pasiunea aplicantului
pentru activitatea de cercetare si motivatia pentru care a aplicat la bursa;

-

descrierea activitatii de cercetare derulate pana la momentul aplicarii, inclusiv cu mentionarea
proiectelor din perioada anilor de studiu universitar, daca exista;

-

recomandare din partea indrumatorului stiintific sau din partea directorului institutiei in cadrul
careia aplicantul va desfasura activitatea de cercetare sustinuta prin intermediul Bursei;

-

copii ale articolelor relevante publicate de catre aplicant (pe cat posibil, copii ale publicatiilor in
care au aparut aceste articole);

Nu vor fi acceptate aplicatii care contin proiecte ce vizeaza testarea pe animale!
(2) Aplicatiile incomplete nu vor fi luate in considerare.
(3) Participarea la Program constituie acordul Participantilor referitor la faptul ca imaginea (numele,
adresa, portretul si fotografia) acestora pot fi facute publice si folosite in materiale promotionale si

publicitare de catre Organizator, cu respectarea legislatiei in vigoare, fara nici un fel de plata sau alte
obligatii suplimentare din partea Organizatorului.
Art. 5 – Validarea inscrierilor si desemnarea castigatoarei
(1) Juriul Programului va analiza dosarele de aplicatie ale Participantilor validati si va desemna
castigatoarele Burselor in perioada 31 martie – 1 mai 2014.
(2) Castigatoarele Burselor vor fi anuntate prin email sau telefonic cu privire la castigarea Bursei.
(3) Pentru acordarea Burselor, castigatoarele trebuie sa se prezinte, in termenul si la adresa ce vor fi
comunicate de catre Organizator, in vederea acceptarii Burselor prin semnarea contractului de acordare
a Bursei si a angajamentului atasate in anexa prezentului Regulament. Castigatoarele Burselor vor avea
obligatia sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prevazute in
documentele respective.
(4) In cazul in care, din orice motive neimputabile Organizatorului, una dintre castigatoarele Burselor nu
va semna contractul de acordare a Bursei si angajamentul atasate la prezentul Regulament, in termenul si
la adresa comunicate conform paragrafului (3) de mai sus, din prezentul art.5, aceasta va pierde calitatea
de castigatoare a Bursei si toate drepturile decurgand din aceasta calitate. In acest caz, Organizatorul va
putea decide fie sa acorde Bursa unei alte Participante ce va fi desemnata de juriul Programului in
conformitate cu prezentul art.5, fie sa nu mai acorde Bursa niciunui alt Participant.
(5) Castigatoarele Burselor vor fi prezentate catre public si mass-media in cadrul unei ceremonii publice ce
va fi organizata de catre Organizator.
Art. 6 – Despre Bursa
(1) Castigatoarele Burselor trebuie sa inceapa activitatea de cercetare in cel mult 6 luni de la data
semnarii contractului de acordare a Bursei si sa informeze Organizatorul cu privire la aceasta in cel mai
scurt timp.
(2) Valoarea totala a Burselor va fi de 168.000 lei. Suma aferenta fiecarei Burse – 42.000 lei - va fi virata
de catre Organizator in doua transe egale, in contul bancar indicat de castigatoarele Burselor. Prima
transa va fi virata in termen de 30 de zile de la data inceperii de catre fiecare castigatoare a Bursei a
activitatii de cercetare sustinuta prin intermediul Programului. A doua transa va fi virata pana la
implinirea a 6 luni de la inceperea activitatii de cercetare.
(3) Urmatoarele costuri legate de proiectele de cercetare nu sunt eligibile: achizitionarea de computere,

participarea la conferinte, doar daca participarea este parte integranta a proiectului de cercetare si ar
aduce o contributie semnificativa la rezultatul proiectului de cercetare propus.
(4) UNESCO si L’Oreal Romania acorda o mare importanta originalitatii si calitatii. O atentie speciala va fi
acordata proiectelor bine structurate care demonstreaza inovatie, creativitate si relevanta si care
contribuie la imbunatatirea cunostintelor despre Stiintelor Vietii / Stiintelor Fizice.
(5) Castigatoarele Burselor isi asuma intreaga responsabilitate pentru corectitudinea si veridicitatea
informatiilor (inclusiv a datelor cu caracter personal) transmise Organizatorului, acesta neasumandu-si
nici o responsabilitate pentru informatiile si datele care nu corespund realitatii si/sau pentru declaratiile
mincinoase si nici pentru orice consecinta care decurge ori ar putea decurge dintr-o astfel de declaratie.
Castigatoarele Burselor care declara/transmite informatii/date eronate/false pierde calitatea de
castigator.
(6) Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru eventualele disfunctionalitati in derularea
Programului ca urmare a actiunilor unor terti, cum ar fi: proasta functionare, avariile, intreruperile sau
orice alte dificultati in ceea ce priveste Internetul, calculatoarele, reteaua la care acestea sunt conectate,
liniile telefonice, etc.
(7) De asemenea, Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere decurgand din acordarea Burselor, inclusiv
cu privire la plata oricaror daune sau a oricarei alte pretentii de orice natura legate de Bursa.
Castigatoarele Burselor isi asuma intrega raspundere pentru acceptarea Burselor, Organizatorul
neasumandu-si nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinte nascute in urma
acceptarii Burselor sau in legatura cu aceasta.
(6) In cazul in care Organizatorul constata ca una dintre cercetatoarele castigatoare ale Burselor nu a
indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva
dreptul de a anula oricand drepturile si beneficiile ce revin acesteia in calitate de castigatoare a Bursei,
fara ca Organizatorul sa datoreze acesteia vreo despagubire sau plata. In cazul in care Organizatorul
constata asemenea situatii dupa ce Bursa a fost deja acordata, respectiva castigatoare va avea obligatia
de a restitui Organizatorului valoarea Bursei in termen de cel mult 3 luni de la data solicitarii
Organizatorului.
Art. 7 – Drepturi si obligatii
(1) Castigatoarele Bursei vor avea obligatia de a mentiona in orice prezentari care fac referire la activitatea
de cercetare sustinuta prin intermediul acestei Burse, participarea lor la Program prin sintagma „Programul
Bursele UNESCO L’Oréal „Pentru femeile din stiinta”.
La incheierea perioadei de cercetare in baza Bursei, castigatoarele Bursei trebuie sa prezinte juriului
Programului, la adresa cnr@cnr-unesco.ro, o scrisoare din partea institutiei gazda care sa ateste finalizarea
activitatii de cercetare si sa prezinte un raport de maxim 2 pagini cu rezultatele activitatii.

In cazul in care castigatoarele Burselor doresc sa intrerupa temporar activitatea de cercetare sustinuta prin
intermediul Bursei, aceasta trebuie sa obtina acordul prealabil in scris al juriului Programului cu privire la
respectiva intrerupere. In cazul in care castigatoarele Bursei vor intrerupe temporar activitatea de cercetare
sutinuta prin intermediul Bursei fara a obtine in prealabil acordul juriului Programului, precum si in cazul
intreruperii definitve a activitatii de cercetare sustinuta prin intermediul Bursei, castigatoarele Bursei sunt
obligate sa returneze partea din Bursa aferenta perioadei cercetare neefectuate pana la momentul
intreruperii. Juriul Programului isi rezerva dreptul de a verifica veridicitatea si autenticitatea informatiilor
inscrise in dosarul de aplicare.
Art. 8 - Conditii de acceptare
(1) Obiectivul acestor Burse este de a sustine studiile castigatoarelor Burselor si de a le ajuta pe acestea
sa realizeze activitatile de cercetare stiintifica prezentate in cadrul dosarului de aplicare la Program.
(2) Castigatoarele Burselor vor avea obligatia sa realizeze activitatea de cercetare pe parcursul a 10 luni,
potrivit descrierii proiectului trimis in dosarul de aplicare.
(3) Castigatoarele Burselor vor avea obligatia sa includa sintagma „Programul Bursele UNESCO L’Oréal
Pentru femeile din stiinta” in orice aparitie scrisa care face referire la activitatea de cercetare sustinuta
prin intermediul acestei Burse.
Prin participarea la Program, castigatoarele Burselor isi exprima acordul sa fie fotografiate, filmate si
intervievate de mass-media in legatura cu Programul si activitatea de cercetare sustinuta prin intermediul
Bursei.
(4) Castigatoarele Burselor sunt de acord sa fie fotografiate, filmate si intervievate de CNR UNESCO si
L’ORÉAL cu scopul comunicarii programului "Bursele UNESCO L’Oréal Pentru femeile din stiinta", iar
fotografiile, inregistrarile finale si textele pot fi folosite in diverse materiale scrise sau audio-video,
incluzand, fara a se limita la presa scrisa, televiziune, internet, fotografii, brosuri, inclusiv publicatii mass
media din strainatate.
(5) Castigatoarele Burselor autorizeaza in mod special CNR UNESCO si L’ORÉAL sa reprezinte si sa
utilizeze imaginea, numele, distinctiile si titlurile sale, in orice comunicare legata de Program, atat la nivel
national, cat si la nivel international. O astfel de autorizare este limitata in mod strict la scopuri noncomerciale si este legata, in mod direct, de programul UNESCO-L’ORÉAL.
(6) Bursiera va notifica in prealabil presedinte juriului in cazul in care intervin schimbari in activitatea de
cercetare comparativ cu informatiile cuprinse in dosarul de aplicare sau in cazul retragerii din proiect.
Dupa primirea notificarii, juriul va decide pe marginea acestor schimbari.
Art. 9 – Interzicerea inlocuirilor
(1) In cadrul Programului nu este posibila inlocuirea nici uneia dintre Bursele oferite cu contravaloarea
acestora in alte beneficii. De asemenea, cu exceptia cazului in care in prezentul Regulament se prevede

altfel, nu se permite inlocuirea castigatoarei Bursei cu o alta persoana care sa beneficieze de aceasta.
Art. 10 – Taxe si impozite
(1) Organizatorul se obliga sa suporte numai cheltuielile postale/de coletarie aferente acordarii Bursei.
Impozitele sau orice alte costuri de natura fiscala sau de alta natura ce ar putea fi datorate in legatura cu
Bursa vor fi in sarcina castigatoarei Bursei.
Art. 11 – Protectia datelor cu caracter personal
(1) Prin participarea la Program, aplicantii sunt de acord ca datele lor personale completate in formularul
de aplicare si depuse in dosarul de aplicare, precum si orice alte date cu caracter personal solicitate de
catre Organizator castigatoarei Bursei sa fie prelucrate de catre Organizator in conformitate cu
prevederile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata („Legea 677/2001”).
(2) Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Organizatorul are obligatia de a
administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care
aplicantii la Program le furnizeaza despre ei insisi. Refuzul unui aplicant de a furniza datele cu caracter
personal solicitate determina neinscrierea acestuia in Program.
(3) Aplicantilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001, printre care:
- dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod
gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate
de acesta;
- dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la
cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror
prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz,
transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii
catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau
b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de
interesul legitim care ar putea fi lezat.
- dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate
si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu
exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
(4) Pentru exercitarea drepturilor aratate mai inainte, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si
semnata la Organizator, in atentia d-nei Simona Firtat – Corporate Communication Manager.
(5) Prin participarea la Program si completarea de catre aplicanti a datelor lor personale pe Site, aplicantii

isi dau acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal si cu privire la includerea acestor
date in baza de date a Organizatorului, atat pe durata Programului cat si ulterior desfasurarii acestuia.
Data incheierii operatiunii de prelucrare a datelor cu caracter personal este 1 iulie 2010. Scopul acestei
baze de date consta exclusiv in stabilirea si premierea castigatoarei Bursei si evidenta fiscala, aceasta
urmand a fi distrusa in termenul la care legislatia fiscala o permite.
Art. 12 – Incetarea inainte de termen a Programului
(1)
Programul poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie
forta majora sau a unui alt motiv neimputabil Organizatorului, care il pune in imposibilitatea de a
continua Programul. O asemenea incetare va avea loc numai dupa anuntarea in prealabil a publicului prin
intermediul a cel putin o televiziune nationala sau un cotidian national.
Forta majora reprezinta evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a
prezentului Regulament si care impiedica Organizatorul sa desfasoare in mod corespunzator Programul .
(2) Situatiilor avute in vedere la alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al
instantei competente sau altei autoritati publice competente.
(3) In situatiile avute in vedere la alin. (1) si (2), Organizatorul nu va avea nicio obligatie sau raspundere,
de niciun fel, fata de Participanti.
Art. 13 – Litigiile si legea aplicabila
(1) Eventualele dispute aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila, iar in
cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti
competente de la sediul social al Organizatorului.
(2) Legea aplicabila Programului si dispozitiilor prezentului Regulament este legea romana.

