REGULAMENTUL
CONCURSULUI ȘCOLAR NAȚIONAL
DE COMPETENȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ COMPER
pentru inscrierile individuale
- participare în scris și online A. GENERALITĂŢI
1. SCOPUL
Evaluarea extrașcolară a competentelor matematice și de comunicare în limba română, a
progreselor învățării în funcție de standardele impuse de programele școlare, precum şi obişnuinţa
cu situaţii de concurs.
2. PARTICIPANŢI
- Elevi din clasa pregătitoare și clasele I-VIII din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi
private din ţară, din mediul urban şi rural și din alte ţări în care se predă în limba română –
participanţi la Concursul Comper pentru elevi, secţiunile Limba și literatura română și Matematică;
NU SE PERCEP TAXE DE ÎNSCRIERE ŞI PARTICIPARE pentru elevi.
3. MODALITĂŢI
- Utilizarea site-ului oficial al concursului www.concursurilecomper.ro;
- Pentru contact și comunicare se utilizează DOAR:
-pagina de știri și de comunicare a concursului deschisă pe platforma Facebook
https://www.facebook.com/concursurilecomper.ro
-adresa oficială office@concursurilecomper.ro
- Evaluarea şi ierarhizarea performanţelor obţinute de elevi la Concursul COMPER;
- Utilizarea calculatorului ca suport de învăţare.
4. ORGANIZATORI
Fundaţia pentru Ştiinţe şi Arte în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, conform Protocoalelor
semnate.

5. PARTENERI
Societatea de Ştiinţe Matematice din România (SSMR), Uniunea Scriitorilor din România (USR),
Editura Rocart.

B. CONCURSURILE PENTRU ELEVI, CLASELE CP-VIII
Participarea la Concursul COMPER cu înscriere individuală se desfăşoară sub semnul FAIR
PLAY-ului tuturor participanţilor implicaţi ȘI SE VA DESFĂȘURA ÎN SCRIS SAU ONLINE.
1. DATELE DE DESFĂŞURARE
Etapa I – sfârșitul semestrului 1
Etapa a II-a – sfârșitul semestrului 2
Etapa națională (OLIMPIADA DIGITALĂ COMPER) – sfârșitul semestrului 2
Datele de desfășurare se anunță în fiecare an școlar la 1 decembrie și se postează pe site și pe
pagina de comunicare de pe facebook a concursului Comper.
2. ÎNSCRIEREA ELEVILOR

a) Cum și când se înscriu elevii în concurs?

Înscrierea în concurs a elevilor se face on-line, pe site-ul www.concursurilecomper.ro începând
cu data de 1 decembrie a fiecărui an școlar de către părinte sau tutorele legal.
Vă sugerăm să folosiți Google Chrome sau Mozilla Firefox la accesarea siteului www.concursurilecomper.ro.
Pașii înscrierii sunt:
1. Crearea unui cont de tip „INDIVIDUAL” pe site-ul www.concursurilecomper.ro utilizând
o adresă de mail și o parolă. Dacă ați uitat parola, accesați „resetare parolă”.
2. La înscrierea on-line, părintele va primi automat din partea Organizatorului un număr de
cod unic, denumit CODUL DE IDENTIFICARE COMPER (C.I.C.), atât pentru el
personal, cât şi pentru elevul înscris în concurs.
3. Aceste coduri sunt vizibile în conturile individuale, în secţiunea „contul meu” -> „date
personale” / „lista elevi”.
4. Accesați contul meu–> date personale–> completați formularul și apăsați Actualizează
datele.
5. Accesați contul meu–> scoli –> adaugare scoala. Alegeți în formularul de
sus județul, localitatea și școala dvs., apoi apăsați butonul Adauga Scoala.
În cazul în care școala dvs (din România sau Republica Moldova) nu se regăsește în lista de școli,
veți adăuga dvs numele școlii având grijă să introduceți corect titulatura școlii.
Puteți modifica (bifa) datele unei școli dând click pe cuvântul modifică.
5. Înscrieți elevii accesând contul meu –> adaugare elev.
Verificați înregistrarea elevilor la concursurile dorite: contul meu–> lista elevi (bifa arată că elevul
este înscris la concursul respectiv, x-ul arată că elevul nu este înscris la concursul respectiv).
Puteți modifica (bifa) datele unui elev înscris dând click pe modificare în dreptul său.
Pentru a șterge un elev, sau pentru a corecta numele, accesați contul meu–> lista elevi –> modifica
elev.

6. Regulamentul concursului poate fi găsit în submeniul fiecărei discipline.
7. Modele de subiecte din ARHIVĂ le găsiți accesând:
https://concursurilecomper.ro/matematica/arhiva-subiecte
https://concursurilecomper.ro/limba-si-literatura-romana/arhiva-subiecte

b) Cine face înscrierea elevilor în concurs?

Înscrierea în concurs a elevilor se face de către părinte sau tutorele legal.
Elevii înscrişi la Etapa I sunt înscrişi automat şi la Etapa a II-a. Pentru Etapa a II-a vor fi înregistraţi
numai elevii care participă pentru prima dată la concurs (nu au participat şi la Etapa I).
Pentru Etapa naţională înscrierea în concurs se face în mod automat de către Organizator şi va fi
comunicată participanţilor odată cu afişarea rezultatelor de la Etapa a II-a. La etapa naţională
concurează primii 500 de elevi ierarhizaţi în funcţie de punctajele cumulate obţinute la paşii
anteriori, pe fiecare clasă de studiu şi pe fiecare disciplină de concurs.

c) Câţi copii poate înscrie părintele?

Un părinte poate înscrie propriul copil sau și copiii altor părinți cu acordul acestora.

d) Care sunt îndatoririle părintelui, înainte și în timpul concursului?

Părintele prezintă elevului Regulamentul de desfăşurare a concursului.
Părintele face cunoscut faptul ca subiectul propriu-zis de concurs va fi un test la prima vedere.
4. DESFĂŞURAREA PROPRIU-ZISĂ A CONCURSULUI COMPER:
Care sunt etapele concursului?
a) Etapa de iniţiere şi antrenament
Modelele de subiecte tip COMPER sunt postate pe site-ul oficial al concursului la secțiunea
PLATFORMA DE ÎNVĂȚARE –> ARHIVĂ SUBIECTE, servind ca modele de rezolvare în
scris.
Părintele poate utiliza aceste subiecte pentru a-l obișnui pe elev cu subiectele de concurs.
b) Etapele competiţionale propriu-zise, constând în:
- Etapa I, de evaluare sumativă stadială (pentru fiecare an de studiu şi disciplină de concurs):
desfăşurată la sfârşitul semestrului I, conform programei de concurs disponibile pe site-ul
www.concursurilecomper.ro.
- Etapa a II-a, de evaluare sumativă stadială (pentru fiecare an de studiu şi disciplină de concurs):
desfăşurată la sfârşitul semestrului II, conform programei de concurs disponibile pe site-ul
www.concursurilecomper.ro.
- Etapa naţională, de evaluare sumativă finală, tip olimpiadă, denumită și OLIMPIADA
DIGITALĂ COMPER desfăşurată la sfârşitul anului şcolar, după finalizarea etapei a II-a.
DE REŢINUT! Neparticiparea la Etapa I nu atrage interdicţia participării la Etapa a II-a!

CONCURSUL CU PARTICIPARE FIZICĂ
Pentru clasele CP- VIII
a) Subiecte de concurs şi grilele de răspuns
Pentru Clasa Pregătitoare:

Concursul propune copiilor completarea unei fișe de activităţi integrate (inter- și transdisciplinare),
cu 9 întrebări formulate în așa fel încât să corespundă din punct de vedere al curriculumului clasei
pregătitoare, precum și nivelului de programă corespunzător fiecărui semestru până la data
concursului.
Părintele va distribui copilului / fiecărui copil fișa de concurs completată cu numele copilului și,
fără a depăși timpul de concurs indicat pe fișă, va citi întrebările pe rând, asigurându-se că acestea
au fost înţelese și va aștepta copiii să rezolve.
Este recomandabil ca toţi copiii să termine testul. Fișele de concurs sunt color, cu un design plăcut,
ilustraţii semnificative și vizibile, cu indicaţii clare pentru răspuns, astfel încât ajutorul părintelui
lui va fi minimal.

Pentru Clasele I-VIII:

Subiectele de concurs pentru Etapa I şi Etapa a II-a vor conţine un număr de 18 întrebări
formulate în așa fel încât să corespundă nivelului de programă corespunzător fiecărui semestru
până la data concursului.
Continuţul acestor teste va fi structurat pe două niveluri de învăţare diferenţiată şi progresivă:
STANDARD (16 întrebări) – cu grad de dificultate mediu, conform standardelor prevăzute de
programele școlare şi EXCELENŢĂ (2 întrebări) – cu grad de dificultate specific olimpiadelor
școlare, atât pentru secţiunea COMPER-MATEMATICĂ, cât şi pentru secţiunea COMPERLIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ.
Subiectul de concurs pentru Etapa naţională va conține 18 întrebări și va fi structurat pe două
niveluri de învăţare diferenţiată şi progresivă: STANDARD (16 întrebări) – cu grad de dificultate
mediu, conform standardelor prevăzute de programele școlare şi EXCELENŢĂ (2 întrebări) – cu
grad de dificultate specific olimpiadelor școlare, atât pentru secţiunea COMPER-MATEMATICĂ,
cât şi pentru secţiunea COMPER-LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ.

b) Cine elaborează modelele de subiecte de concurs?

Subiectele de concurs pentru toate etapele concursului sunt alcătuite de către cadre didactice de
la clasele CP-VIII cu experienţă recunoscută.

c) Cum aflăm subiectele de concurs propriu-zise?

Subiectele de concurs propriu-zise (câte unul pentru fiecare disciplină de concurs) vor fi postate
pentru descărcare pe site-ul www.concursurilecomper.ro în seara dinaintea concursului, la ora
20:00, şi ele pot fi vizualizate şi descărcate numai de către părinte.
Părintele va stabili ora de concurs în funcție de orarul copilului, după orele de școală.
Subiectele vor deveni publice (prin afişare pe site) numai după susţinerea etapei de concurs.
Se interzice postarea subiectelor de concurs de către părinți și copii în spațiul public mai devreme
de 3 zile de la data concursului.

d) Cum descărcăm şi printăm (listăm) subiectul de concurs?

Pentru a descărca subiectul de concurs parcurgeţi următorii paşi, după logarea în cont:
1) accesați disciplina de concurs dorită;
2) accesaţi secţiunea "Ediția curentă –> Etapa curentă –> Subiecte de concurs";
3) faceţi click pe subiectul pe care doriţi să îl descărcaţi;
NOTĂ: pentru a viziona şi descărca subiectul dorit trebuie să aveţi instalat în calculator Adobe
Reader. În cazul în care nu îl aveți instalat, puteți să îl descărcaţi gratuit de la adresa
http://get.adobe.com/reader/;
4) salvaţi fișierul cu subiectul selectat sau deschideţi-l automat cu Adobe Reader;
NOTĂ: pe unele calculatoare care au deja instalat Adobe Reader fișierul va fi deschis automat întro altă pagină a browserului;
5) după ce subiectul a fost descărcat şi deschis cu Adobe Reader, faceţi click pe iconiţa ce
reprezintă o imprimantă sau apăsaţi simultan tastele "CTRL" şi "P";
6) selectaţi imprimanta la care doriţi să listaţi subiectul şi apăsați butonul "OK".

e) Cum descărcăm de pe site grilele de răspunsuri?

Grilele de răspunsuri pentru fiecare elev (clasele I-VIII) și disciplină sunt disponibile în conturile
individuale. Părinții au posibilitatea de a lista pentru elevii participanţi toate grilele de răspunsuri
pentru fiecare disciplină, logându-se în contul individual și accesând secțiunea "Ediția curentă –>
Etapa curentă –> Grile de răspunsuri pentru elevi".

f) Care sunt obligaţiile elevilor participanţi la etapele semestriale?

La concurs, fiecare elev participant din clasa pregătitoare va avea asupra sa: foaia cu subiectul de
concurs extras de pe site, grila de răspunsuri, pix cu pastă albastră, creioane colorate, carioci.
Fiecare elev participant din clasele I-VIII va avea asupra sa: foaia cu subiectul de concurs extras
de pe site, grila de răspunsuri, pix cu pastă neagră sau albastră.
Participantul la concurs va bifa pe grila de concurs cu pix cu pastă neagră sau albastră varianta de
răspuns considerată corectă. Bifarea a două sau mai multe răspunsuri la o singură întrebare va duce
la punctarea cu 0 puncte a itemului respectiv.
De asemenea, participantul la concurs va completa în grila de concurs caseta "Date elev".

g) Care este timpul de lucru?
Pentru etapele semestriale:

- la clasa pregătitoare: 50 de minute;
- la clasele I-VIII: 90 de minute.

Pentru Etapa naţională, la toate clasele: 120 de minute.

h) Cum se evaluează rezultatele la etapele semestriale?

PENTRU CLASA PREGĂTITOARE
Evaluarea performanţelor obţinute de elevii clasei pregătitoare la concursul COMPER se
realizează în funcţie de standardele de programă specifice clasei pregătitoare. Baremul de corectare
va fi postat pentru descărcare pe site-ul www.concursurilecomper.ro a doua zi după desfășurarea
concursului.
Baremul poate fi vizualizat şi descărcat numai de către părinte. Baremul devine public, prin afișare
pe site-ul concursului, la 3 zile după desfășurarea concursului.
Punctajul maxim care se poate obţine va fi specificat pe fișa de concurs, pentru fiecare subiect în
parte. Astfel primele 7 întrebări (standard) vor fi notate cu 10 puncte, iar ultimele 2 întrebări (de
excelență) vor fi notate cu cîte 15 puncte, numărul total de puncte care se pot obţine fiind de 100
puncte, corespunzător notei 10/calificativului FB, astfel:
Premiul 1 pentru 91-100 puncte,
Premiul 2 pentru 81-90 puncte,
Premiul 3 pentru 71-80 puncte,
Menţiune pentru 61-70 puncte.
După încheierea fiecărei etape de concurs, subiectele de concurs și grila de răspunsuri vor constitui
parte a portofoliului elevului.
DE REŢINUT! După încheierea etapei de concurs, fiecare părinte va intra pe site-ul concursului
www.concursurilecomper.ro în contul propriu, unde va putea introduce rezultatele obţinute de
elevi, accesând pagina Adăugare punctaje elevi corespunzătoare concursului susţinut, ediției și
etapei curente, în termen de maximum 14 zile de la data desfășurarii concursului. Rezultatele
elevilor se vor afișa pe site-ul concursului pe măsura introducerii lor de către părinți și vor putea
fi vizualizate numai în pagina Rezultate elevi din Contul individual.
PENTRU CLASELE I-VIII
Punctajele se vor înscrie pe grila de concurs pentru fiecare întrebare în parte, numărul total de
puncte fiind de 100, astfel: Primele 16 întrebări (standard) sunt evaluate cu câte 5 puncte, iar
ultimele două întrebări (excelență) sunt evaluate cu câte 10 puncte. Performanţele concurenţilor
obţinute după fiecare etapă vor fi postate pe site-ul www.concursurilecomper.ro. Baremul de
corectare va fi postat pentru descărcare pe site-ul www.concursurilecomper.ro a doua zi după
desfășurarea concursului și după sigilarea grilelor cu răspunsuri, la ora 7. Baremul poate fi
vizualizat şi descărcat numai de către părinte. Baremul devine public, prin afișare pe site-ul
concursului, la 3 zile după desfășurarea concursului.
Punctajul maxim care se poate obţine este specificat pe fișa de concurs, pentru fiecare subiect în
parte, numărul total de puncte care se pot obţine fiind de 100 puncte, astfel:

- Premiul I pentru 95-100 puncte;
- Premiul II pentru 85-94 puncte;
- Premiul III pentru 75-84 puncte;
- Menţiune pentru 65-74 puncte.
DE REŢINUT!
După încheierea etapei de concurs, fiecare părinte va intra pe site-ul www.concursurilecomper.ro
în contul propriu, unde va putea introduce rezultatele obţinute de elev/elevi, accesând pagina
Adăugare punctaje elevi corespunzătoare concursului susţinut, ediției și etapei curente. Fiecare
părinte trebuie să introducă rezultatele elevilor în termen de maximum 14 zile de la data
desfășurării concursului. Rezultatele elevilor se vor afișa pe site-ul concursului pe măsura
introducerii lor de către mentori și vor putea fi vizualizate numai în pagina Rezultate elevi din
contul individual al părintelui.
Fără introducerea rezultatelor nu se va putea face departajarea de către organizator a
punctajului final al fiecărui elev pentru participarea acestuia la OLIMPIADA DIGITALĂ
COMPER (etapa națională).

i) Cum se desfăşoară Etapa naţională ONLINE?

Participarea elevilor din clasa pregătitoare la Etapa națională a Concursului COMPER este
facultativă, depinzând de decizia părintelui.
Regulamentul pentru această etapă îl veți găsi la Secțiunea CONCURSUL COMPER CU
PARTICIPARE ONLINE
Participanţi
La Etapa naţională concurează primii 500 de elevi ierarhizaţi în funcţie de punctajele cumulate,
obţinute la etapele anterioare, pentru fiecare clasă de studiu.
Lista cu primii 500 de participanţi, pentru fiecare clasă de studiu, va fi postată pe site-ul
www.concursurilecomper.ro, după încărcarea pe site-ul concursului a performanţelor finale de la
Etapa a II-a.
Probele de concurs se susțin numai online.
Subiectul de concurs pentru Etapa naţională, pentru fiecare nivel de studiu, respectă programele
şcolare în vigoare și conţine un număr de 18 întrebări. Primele 16 întrebări (standard) sunt evaluate
cu câte 5 puncte, iar ultimele două întrebări (excelență) sunt evaluate cu câte 10 puncte. Timpul
de lucru va fi de 120 de minute.
Evaluare şi afişare
Evaluarea testelor tip grilă se va face automat. Punctajul maxim este de 100 de puncte. Ierarhizarea
elevilor participanţi la Etapa naţională, pe ani de studiu, va fi postată pe site-ul
www.concursurilecomper.ro, la cel mult două săptămâni după desfăşurarea probei.

CONCURSUL COMPER CU PARTICIPARE ONLINE
Pentru clasele CP- VIII
Participarea elevilor din clasa pregătitoare la Concursul COMPER ONLINE este
facultativă, depinzând de decizia părintelui.

a) Cum aflăm subiectele de concurs propriu-zise?

LINKUL DE ACCES pentru participarea la concursul online va fi postat în contul individual în
seara de dinaintea concursului la ora 20:00.
Subiectele vor deveni publice (prin afişare pe site) numai după susţinerea etapei de concurs.
Se interzice postarea subiectelor de concurs de către părinți și copii în spațiul public mai devreme
de 3 zile de la data concursului

b) Care este timpul de lucru?

Pentru etapele semestriale:
- la clasa pregătitoare: 50 de minute;
- la clasele I-VIII: 90 de minute.
- pentru Etapa naţională: 120 de minute.

c) Cum se evaluează rezultatele la etapele semestriale?

PENTRU CLASA PREGĂTITOARE
Punctajul maxim care se poate obţine va apărea pe fișa de concurs la final, pentru fiecare subiect
în parte, numărul total de puncte care se pot obţine fiind de 100 puncte, corespunzător notei
10/calificativului FB, astfel:
Premiul 1 pentru 91-100 puncte,
Premiul 2 pentru 81-90 puncte,
Premiul 3 pentru 71-80 puncte,
Menţiune pentru 61-70 puncte.
DE REŢINUT! După încheierea etapei de concurs, fiecare părinte va intra pe site-ul concursului
www.concursurilecomper.ro în contul propriu, unde va putea introduce rezultatele obţinute de
elevi, accesând pagina Adăugare punctaje elevi corespunzătoare concursului susţinut, ediției și
etapei curente, în termen de maximum 14 zile de la data desfășurarii concursului. Rezultatele
elevilor se vor afișa pe site-ul concursului pe măsura introducerii lor de către mentori și vor putea
fi vizualizate numai în pagina Rezultate elevi din Contul individual.
PENTRU CLASELE I-VIII

Punctajele sunt înscrise pe pagina de concurs pentru fiecare întrebare în parte, numărul total de
puncte fiind de 100, astfel: Primele 16 întrebări (standard) sunt evaluate cu câte 5 puncte, iar
ultimele două întrebări (excelență) sunt evaluate cu câte 10 puncte.
Punctajul maxim care se poate obţine va apărea pe fișa de concurs la final, pentru fiecare subiect
în parte, numărul total de puncte care se pot obţine fiind de 100 puncte, astfel:
- Premiul I pentru 95-100 puncte;
- Premiul II pentru 85-94 puncte;
- Premiul III pentru 75-84 puncte;
- Menţiune pentru 65-74 puncte.
DE REŢINUT!
După încheierea etapei de concurs, fiecare părinte va intra pe site-ul www.concursurilecomper.ro
în contul propriu, unde va putea introduce rezultatele obţinute de elev/elevi, accesând pagina
Adăugare punctaje elevi corespunzătoare concursului susţinut, ediției și etapei curente. Fiecare
părinte trebuie să introducă rezultatele elevilor în termen de maximum 14 zile de la data
desfășurării concursului. Rezultatele elevilor se vor afișa pe site-ul concursului pe măsura
introducerii lor de către mentori și vor putea fi vizualizate numai în pagina Rezultate elevi din
contul individual al părintelui.
Fără introducerea rezultatelor nu se va putea face departajarea de către organizator a
punctajului final al fiecărui elev pentru participarea acestuia la OLIMPIADA DIGITALĂ
COMPER (etapa națională).
d) Desfășuratrea propriu-zisă a concursului
Toate cele 3 etape ale Concursului școlar național de competență și performanță COMPER în
varianta ONLINE se vor desfășura astfel:
PASUL 1
Părintele îi dă elevului participant:
- LINKUL DE ACCES pe site-ul concursului către subiectul online de concurs, în funcție de
disciplina de concurs și clasă.
PASUL 2
Elevul participant accesează linkul și se va deschide pe ecran subiectul (testul) de concurs. La
fiecare subiect (test), din momentul deschiderii se derulează timpul de lucru care va fi afișat în
funcție de clasă.
REȚINE: După expirarea timpului de lucru, fișierul cu testul (subiectul) respectiv se va bloca –
adică nu se va mai putea completa nimic.
PASUL 3
Elevul participant va trebui să completeze cerințele din partea de sus a subiectului (testului):
- nume;

- prenume;
- clasa;
- școala;
- disciplina de concurs;
- codul C.I.C. (codul de identificare comper) al elevului;
- codul C.I.C. (codul de identificare comper) al părintelui.
PASUL 4
Elevul participant va bifa pentru fiecare întrebare răspunsul considerat corect.
La finalul probei va accesa butonul TRIMITE pentru a se putea valida proba.
REȚINE:
-Programul nu permite bifarea a două căsuțe.
-La expirarea timpului de lucru, elevul participant nu mai are posibilitatea de a continua subiectul
(testul) dacă nu l-a terminat și nici nu poate modifica răspunsuri.
-După expirarea timpului de lucru, rezultatul testului se afișează automat putând fi astfel cunoscut
de elev și părinte.
-Dacă părintele va permite elevului reluarea probei de pe un alt device, platforma va reține doar
rezultatele probei de pe primul device!
DUPĂ TERMINAREA FIECĂREI ETAPE DE CONCURS:
Părintele va introduce rezultatul elevului/elevilor în contul individual la Adaugă rezultate.
Organizatorul va afișa pe site, după etapa a II-a, într-un tabel general pe județe, școli, clase,
discipline, rezultatele elevilor participanți în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.
Pentru confidențialitate, elevii participanți vor fi afișați cu Codul de Identificare Comper, nu cu
numele real.
Prin înscrierea la concursul COMPER, participanţii (părinți și elevi) sunt de acord cu prevederile
prezentului Regulament.
Fundația pentru Ștințe și Arte respectă noile reglementări GDPR impuse de Uniunea Europeană
privind confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei
persoane.
Va informam ca datele personale utilizate în derularea Concursului școlar național COMPER, respectiv:
nume, prenume, unitate școlară, numar de telefon, adresa de e-mail, sunt prelucrate de organizator
exclusiv in scopul desfășurării concursului așa cum este prevăzut în prezentul Regulament de desfășurare.
Pentru exercitarea drepturilor dvs. de acces, rectificare, stergere, restrictionare, obiectie si portabilitate a
datelor, va rugam sa transmiteti o solicitare scrisa la e-mail office@concursuruilecomper.ro sau la sediul
Fundației pentru Științe și Arte din Pitești, Bdul Frații Golești 110A (fost 128), cod postal 110.174. Pentru
detalii privind drepturile dvs. si exercitarea lor, modul de prelucrare si protejare a datelor, categoriile de
destinatari ai acestora etc. va rugăm să accesati Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a
Concursului nostru la: https://www.concursurilecomper.ro/politica-de-confidentialitate.

