REGULAMENT
Privind participarea la Programul Start Major, ediția 2

Secțiunea 1
ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI
Organizatorul Programului Start Major, ediția 2 (denumită în cele ce urmează „Programul” sau
„Start Major”) este UniCredit Bank S.A., societate administrata in sistem dualist, cu sediul in
Romania, București, Bulevardul Expoziției, Nr 1F, sector 1, înmatriculată la Registrul
Comerțului sub nr. J40/7706/1991, cod unic de înregistrare 361536, atribut fiscal RO, in
Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-011/18.02.1999 , capital social subscris și vărsat
455.219.478,30 RON, reprezentata prin Anca Ungureanu in calitate de Director Identitate si
Comunicare (în continuare „Organizatorul”).
Programul este organizat cu sprijinul:
Agenţiei S.C. GRAFFITI Public Relations S.R.L.cu sediul în Strada Ion Brezoianu 23-25,
Palatul Universul, Clădirea B, Etajul 4, Sector 1, Cod Postal 10131, Bucureşti, înmatriculată la
Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub Nr: J40/718/2009, având codul de înregistrare
fiscală în scopuri de TVA RO24980530 (denumită în continuare „Agenţia”).
și
Asociației THE SOCIAL INCUBATOR, cu sediul social situat în Str. Suvenir. nr.9, Sector 2,
București, cod poștal 020741, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr.
16760/A/2014, având cod de înregistrare fiscală 33177409 (denumită în continuare „Asociația”).
Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din
România.
Regulamentul Oficial al Programului Start Major (denumit în continuare „Regulamentul
Oficial”) este disponibil în mod gratuit pentru informare pe website-ul Organizatorului
(www.unicredit.ro/startmajor ), pe întreaga perioadă a Programului. Organizatorul își rezervă
dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, dar nu înainte de a anunța publicul pe
canalul de comunicare menționat mai sus. Prin participarea la acest Program, participanții sunt
de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului
Regulament Oficial și ale legislației aplicabile.
Participanții la acest program sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului de
participare, potrivit celor menționate mai jos.
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Secțiunea 2
LOCUL DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI
Programul se va desfasura online, conform Secțiunii 3, în parteneriat cu licee tehnologice din
București, județele Cluj și Iași. Lista liceelor invitate să participe în program este inclusă în
Anexa 1.
Prin voința Organizatorului, Programul se poate extinde și la nivelul altor licee tehnologice din
București sau din țară. Tot astfel, prin voința Organizatorului, este posibil ca Programul să fie
închis într-unul sau mai multe dintre liceele stabilite conform prezentului Regulament.
Secțiunea 3
DURATA și MECANISMUL PROGRAMULUI
Programul are următoarele 3 module online:
•

Modulul I – Educație financiară

•

Modulul II – Curs pentru carieră (de angajabilitate)

•

Modulul III – Tabăra online de antreprenoriat

ETAPELE programului sunt:
Etapa 1 (ianuarie-martie 2021) - ÎNSCRIEREA
Primul pas în vederea participării la Programul Start Major, Modulul 1, constă în completarea de
către elevi a formularului de înscriere în program, în perioada de înscriere alocată fiecăruia dintre
liceele invitate în program. Formularul de înregistrare va fi furnizat online, prin intermediul
profesorilor coordonatori ai Programului, în liceele partenere.
Etapa 2 (februarie-aprilie 2021) – DESFĂȘURAREA MODULELOR ONLINE
Modulul I (februarie-martie 2021)
Elevii claselor IX-XII ai liceelor partenere, înscriși prin completarea formularului de înscriere
vor participa la cursuri online de educație financiară în cadrul cărora vor învăța, printre altele:
• cum să își administreze responsabil bugetul;
• ce instrumente financiare pot folosi etc.
La finalul acestui curs, elevii claselor XI-XII pot completa un formular de înscriere pentru
Modulul II.
Modulul II (martie 2021)
Elevii claselor XI-XII din liceele partenere, înscriși prin completarea formularul de înscriere
pentru acest modul, vor participa la cursuri online de carieră (angajabilitate) în cadrul cărora vor
învăța, printre altele:
• despre abililitățile și competențele lor, utile pe piața muncii;
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•
•

cum pot crește nivelul de angajabilitate;
cum pot interacționa cu succes cu viitori angajatori.

La finalul acestui curs, participanții pot completa un formular de înscriere pentru Modulul III.
Modulul III (aprilie 2021)
Participanții la acest modul vor fi elevi care au participat la modulul II și care sunt selectați
dintre toți cei care au completat formularul de înscriere pentru Modului III. Aceștia sunt selectați
pe baza mai multor criterii, detaliate în Secțiunea 5, precum:
- interes și motivație crescute de a-și deschide și dezvolta o afacere personală
- elevi cu idei inovative in domeniul antreprenorial sau care lucrează deja la afacerea
personală
Modului III (Tabăra online de antreprenoriat), se va desfășura online pe parcursul a 3 (trei) zile,
timp de 4h/zi, iar perioada exactă de desfășurare va fi comunicată participanților cu cel puțin o
săptămână înainte de desfășurarea acesteia.
În cadrul modului III, elevii vor avea sesiuni teoretice și practice despre ce înseamnă să dezvolte
și să crească o afacere, de la realizarea unui plan de business, la tehnici de atragere de parteneri,
tehnici de negociere, identificare de resurse financiare și clienți.
La finalul Taberei, vor fi selectați, in baza criteriilor descrise in Sectiunea 5 a prezentului
Regulament, 3 elevi care vor primi finanțări și ore de mentorat, ca urmare a dezvoltării și
prezentării unei idei de afacere.
Detalii legate de Tabără, de selecția celor 3 elevi care vor beneficia de finanțări și ore de
mentorat, de conținutul efectiv al finanțărilor și al mentoratului vor fi stabilite de către
Organizator pe parcurs și comunicate participanților în timp util.
Organizatorul poate modifica numărul de locuri pentru oricare dintre etape, fie în sensul
reducerii, fie în sensul creșterii acestora, lucru care va fi comunicat participanților înscriși în
program.
Alte mențiuni:
Elevii înscriși la modulele I și II vor fi anunțați de către profesorul coordonator al Programului
din liceul în care studiază cu cel puțin 72 de ore înainte de desfășurarea fiecărui curs.
Pentru modulul III, elevii selectați vor fi contactați de către un reprezentant al Asociației cu cel
puțin o săptămână inainte de participarea la modul.

Secțiunea 4
DREPTUL DE PARTICIPARE
Pot participa în program elevii din clasele IX - XII, aparținând liceelor invitate în Program.
Acestea sunt detaliate în Anexa 1. Pentru participarea la modulele II si III, elevii trebuie să fie în
clasele a XI-a sau a XII-a și să fi participat la modulele anterioare.
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Participanții au obligația să se înscrie în Program folosind date de contact valide şi complete.
Organizatorul are dreptul de a nu introduce în procedura de evaluare, respectiv de a nu
primi/exclude de la evenimentele Programului persoanele care au utilizat date nereale sau
incomplete la înscriere sau ulterior, pe parcursul Programului.

Secțiunea 5
CRITERII DE EVALUARE
Un juriu de specialisti desemnat de organizator va nota fiecare participant cu un punctaj de la 0
la 5, în funcție de următoarele criterii, în vederea participarii la modulul III:
- motivat să se dezvolte și să acumuleze informații aprofundate despre antreprenoriat –
de la 0 la 2 puncte
- interes în deschiderea unei afaceri proprii / idei avansate de afaceri / deținere afacere
proprie - de la 0 la 1 punct
- a demonstrat potențial deosebit de dezvoltare în cadrul modulului anterior al
Programului, prin implicare în realizarea activităților și rezultate foarte bune – de la 0 la 1
punct
- potențial de implicare și dorință de învățare motivate în formularul de înscriere - de la 0
la 1 punct
•

În vederea acordării finanțării și sesiunilor de mentorat, se vor puncta:
- ideea de afacere prezentată este evaluată de juriul de specialiști ca având șanse de
succes – de la 0 la 2 puncte
- elevul demonstrează, prin implicarea și progresul de pe parcursul Taberei, abilități
deosebite pentru dezvoltarea și administrarea unei afaceri – de la 0 la 1.5 puncte
- motivație crescută pentru a dezvolta o afacere la finalul studiilor liceale – de la 0 la 1.5
puncte

În caz de egalitate între punctajele concurenților, vor fi selectați cei cu punctaj mai mare pentru
ideea de afacere și stadiul de dezvoltare al acesteia.
Secțiunea 6
PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1. In vederea desfasurarii Programului, UniCredit Bank SA („Banca”), societate administrata in
sistem dualist, cu sediul in Romania, Bucuresti, Bulevardul Expozitiei nr. 1F, sector 1,
inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/7706/1991, cod unic de inregistrare 361536,
atribut fiscal RO, in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-011/18.02.1999, capital social subscris
si varsat 455.219.478,30 RON, prelucreaza datele personale ale persoanelor fizice - diriginti,
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participanti majori, reprezentanti legali (parinti/tutore) ai minorului si participantii minori - , in
calitate de Operator, in conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR) si cu toate
prevederile legale incidente in materie.
2. Datele cu caracter personal colectate pentru inscrierea in Programul Start Major (denumit in
continuare „Programul”) si pentru desfasurarea Programului nu vor fi dezvaluite catre terti cu
exceptia imputernicitilor/partenerilor contractuali ai Organizatorului (strict in scopul desfasurarii
Programului): agentia de publicitate implicata in organizarea Programului si subcontractantii
acesteia.
3. Datele cu caracter personal nu vor fi prelucrate in strainatate.
4. Datele personale prelucrate:
Date ale reprezentantului legal (parinte/tutore) al minorului: Nume, prenume, e-mail, telefon,
calitatea de reprezentant legal, date despre minorul al carui reprezentant este;
Date ale profesorului coordonator: Nume, prenume, e-mail, telefon, loc de munca;
Date ale participantului minor: Nume, prenume, numar de telefon, adresa de email, varsta,
institutia de invatamant si clasa din care face parte, detalii cu privire la experienta sa in munca,
date personale ale reprezentantului sau legal, iar in masura in care reprezentantul legal
(parinte/tutore) va fi de acord, va fi prelucrata imaginea participantului, cu scopul de promovare
a programului.
Date ale participantului major: Nume, prenume, numar de telefon, adresa de email, varsta,
institutia de invatamant si clasa din care face parte, detalii cu privire la experienta sa in munca,
iar in masura in care va fi de acord, va fi prelucrata imaginea participantului, cu scopul de
promovare a programului.
5. Scopul prelucrarii: organizarea si
desfasurarea Programului, asigurarea accesului
participantilor la evenimentele Programului, oferirea de raspunsuri la eventualele reclamatii, iar
in masura in care reprezentantul legal va fi de acord, transmiterea catre participantul major sau
catre reprezentantul legal al participantului minor de invitatii si comunicari post eveniment,
comunicari in legatura cu Programul in scop de marketing si publicitate.
6. Temeiul prelucrarii datelor: consimtamantul participantului major, consimtamantul
participantului minor si al reprezentantului legal al acestuia (parinte/tutore), respectiv
consimtamantul dirigintelui/reprezentului scolii.
7. Durata prelucrarii: Datele vor fi prelucrate pe intreaga durata necesara indeplinirii scopurilor
pentru care datele au fost colectate, dar nu mai mult de 5 ani de la colectarea datelor.
8. Drepturile persoanelor vizate conform legislatie privind protectia datelor in vigoare:
Dreptul la informare - in calitate de participanti la program, puteti solicita informatii si detalii
privind activitatile de prelucrare a datelor personale.
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Suntem atenti la asigurarea dreptului dumneavoastra de a primi informatii clare, transparente,
usor de inteles si accesibile cu privire la modul in care va prelucram datele, inclusiv detalii legate
de drepturile pe care le detineti in acest sens si care sunt prezentate si in acest document.
Dreptul la rectificare - in cazul in care constatati ca datele dumneavoastra personale pe care le
prelucram sunt incorecte, incomplete, inexacte, puteti solicita rectificarea sau completarea
acestora printr-o simpla solicitare de rectificare trimisa la adresele indicate mai jos.
Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - puteti obtine stergerea datelor, in cazul in
care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege. Stergerea datelor
poate avea loc in oricare dintre situatiile urmatoare:
•
•
•
•
•
•

nu mai avem nevoie de datele personale pentru indeplinirea vreunuia dintre scopurile
pentru care le-am prelucrat anterior;
va retrageti consimtamantul pe baza caruia v-am prelucrat anterior datele cu caracter
personal si nu exista un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare;
va opuneti prelucrarii datelor atunci cand prelucram datele in scop de marketing direct
(inclusiv profilarea in scop de marketing direct);
va opuneti prelucrarii datelor bazat pe interesul nostru legitim si nu putem sa demonstram
ca avem motive legitime care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor,
drepturilor si libertatilor dumneavoastra;
datele personale sunt prelucrate contrar legii;
datele personale trebuie sterse pentru a ne conforma obligatiilor noastre legale.

Va vom putea respinge solicitarea de stergere a datelor daca:
•
•

trebuie sa ne conformam unor obligatii legale de a pastra datele;
daca datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apararea drepturilor
noastre in justitie.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii - puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazurile in care:
•
•
•
•

contestati exactitatea datelor pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii
datelor;
prelucrarea este ilegala, dar va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in
schimb restrictionarea;
in cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul
prelucrarii, dar dumneavoastra ni le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea
unui drept in instanta;
in cazul in care v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca
drepturile noastre legitime prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra.

Dreptul de opozitie - va puteti opune in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe
interesul nostru legitim.
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Dreptul la portabilitatea datelor - puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni leati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie
transmise altui operator.
Dreptul de retragere a consimtamantului - in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe
consimtamantul dvs., vi-l puteti retrage oricand.
Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior
retragerii ramanand in continuare valabila.
Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor
automate: puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare sau va puteti
exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.
Va puteti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere
a unei solicitari la adresa: B-dul Expozitiei nr 1F, sector 1, Bucuresti, in atentia departamentului
Identitate si Comunicare, sau la adresa de e-mail: infocenter@unicredit.ro. Va rugam sa
specificati in cererea dvs. ca va referiti la datele personale prelucrate in cadrul Programului Start
Major.
Aveti, de asemenea, dreptul de a depune plangere in ceea ce priveste modalitatea de prelucrare a
datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal (ANSPDCP) si de a va adresa justitiei.
Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor din partea Organizatorului:
dpo@unicredit.ro.
Secțiunea 7
ÎNCETAREA/ÎNTRERUPEREA PROGRAMULUI
Programul poate înceta oricând în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră
(potrivit art. 1351 Cod Civil), inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive
independente de voinţa sa, de a asigura fie desfăşurarea în bune condiţii a Programului, fie
îndeplinirea scopului pentru care Programul este organizat.
Programul poate fi suspendat ori poate înceta oricând în baza deciziei Organizatorului, fără ca
prin aceasta să se nască vreun drept la despăgubire, cu condiţia ca Organizatorul să comunice în
prealabil o astfel de situaţie.
Secțiunea 8
LEGEA APLICABILĂ. LITIGII
Prezentul Regulament este supus legii române.
Eventualele litigii decurgând din sau în legătură cu acest Regulament se vor rezolva pe cale
amiabilă sau, în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere pe această cale, litigiile vor fi înaintate
spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competențe de la sediul Organizatorului din Bucureşti.
Prezentul Regulament s-a încheiat la data de 8 februarie 2021, dată de la care intră în vigoare.
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Anexa 1 la Regulament
Lista liceelor invitate în Program

BUCUREȘTI
1. COLEGIUL TEHNIC "DINICU GOLESCU" DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
2. COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CEL BĂTRÂN" DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
3. COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ “HENRI COANDĂ” DIN MUNICIPIUL
BUCURESTI
4. COLEGIUL TEHNIC MECANIC GRIVITA
5. COLEGIUL TEHNIC ”DIMITRIE LEONIDA” DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
6. COLEGIUL TEHNIC ”EDMOND NICOLAU” DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
7. LICEUL TEHNOLOGIC “ION I.C. BRĂTIANU” DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
8. LICEUL TEHNOLOGIC ”NIKOLA TESLA” DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
9. LICEUL TEHNOLOGIC “DRAGOMIR HURMUZESCU” DIN MUNICIPIUL
BUCUREST
10. LICEUL TEHNOLOGIC “ELIE RADU” DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
11. LICEUL TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
12. COLEGIUL TEHNIC ”PETRU RAREȘ” DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
13. LICEUL TEHNOLOGIC “DACIA”
14. COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ “DUMITRU MOŢOC” DIN
MUNICIPIUL BUCURESTI
15. COLEGIUL TEHNIC “CAROL I”
16. COLEGIUL TEHNIC “IULIU MANIU”
17. LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”
18. LICEUL TEHNOLOGIC ”SFÂNTUL PANTELIMON”
19. LICEUL TEHNOLOGIC ”ELECTRONICA INDUSTRIALĂ”
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20. LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI"
21. COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR "MIHAI I"
22. COLEGIUL TEHNOLOGIC "GRIGORE CERCHEZ"
23. COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC
24. LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE GUSTI"
25. LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE "TRAIAN VUIA"
26. COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI"
27. COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU"
28. COLEGIUL ECONOMIC ”A.D.XENOPOL”
29. LICEUL TEHNOLOGIC "SF. ANTIM IVIREANU"
30. COLEGIUL TEHNIC "MEDIA"
31. COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE "IOAN N.
SOCOLESCU"
32. LICEUL TEHNOLOGIC "MIRCEA VULCĂNESCU"

CLUJ
1. COLEGIUL "EMIL NEGRUȚIU" TURDA
2. COLEGIUL ECONOMIC "IULIAN POP" CLUJ-NAPOCA
3. COLEGIUL DE SERVICII ÎN TURISM "NAPOCA" CLUJ-NAPOCA
4. COLEGIUL TEHNIC "ANA ASLAN" CLUJ-NAPOCA
5. COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" CLUJ-NAPOCA
6. COLEGIUL TEHNIC "RALUCA RIPAN" CLUJ-NAPOCA
7. COLEGIUL TEHNIC "VICTOR UNGUREANU" CÂMPIA TURZII
8. COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII "AUGUSTIN MAIOR" CLUJ-NAPOCA
9. COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI "TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
10. COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ-NAPOCA
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11. COLEGIUL TEHNIC TURDA
12. LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU BORZA" CLUJ-NAPOCA
13. LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" CLUJ-NAPOCA
15. LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" DEJ
16. LICEUL TEHNOLOGIC "SOMEȘ" DEJ
17. LICEUL TEHNOLOGIC GHERLA
18.LICEUL TEHNOLOGIC "VLĂDEASA" HUEDIN
19. LICEUL TEORETIC "BATHORY ISTVAN" CLUJ-NAPOCA
20. LICEUL TEORETIC "APACZAI CSERE JANOS" CLUJ-NAPOCA
21. LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CLUJ-NAPOCA
22. LICEUL TEORETIC "BRASSAI SAMUEL" CLUJ-NAPOCA

IAȘI
1. LICEUL TEHNOLOGIC, HÂRLĂU
2. COLEGIUL NAȚIONAL "ȘTEFAN CEL MARE", HÂRLĂU
3. LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI BUSUIOC", PAŞCANI
4. COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE "UNIREA", PAŞCANI
5. LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "NICOLAE IORGA", PAŞCANI
6. LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TÂRGU FRUMOS
7. LICEUL TEHNOLOGIC "VICTOR MIHĂILESCU CRAIU", BELCEŞTI
8. LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI", IAȘI
9. LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII "GHEORGHE
MÂRZESCU", IAŞI
10. COLEGIUL TEHNIC "ION HOLBAN", IASI
11. COLEGIUL TEHNIC "IOAN C. ŞTEFĂNESCU", IAŞI
12. LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", IAŞI
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13. LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC DE TURISM, IAŞI
14. COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV, IAŞI
15. COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI", IAŞI
16. LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA", IAŞI
17. COLEGIUL AGRICOL ŞI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "VASILE ADAMACHI",
IAŞI
18. LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI ȘI DE CONSTRUCȚII, IAŞI
19. LICEUL TEHNOLOGIC DE MECATRONICĂ ȘI AUTOMATIZĂRI, IAȘI
20. COLEGIUL TEHNIC "MIHAIL STURDZA", IAŞI
21. LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "MIHAIL KOGALNICEANU", MIROSLAVA
22. LICEUL TEHNOLOGIC "HARALAMB VASILIU", PODU ILOAIEI
23. LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE P.CARP", ȚIBĂNEȘTI
24. LICEUL TEHNOLOGIC, VLĂDENI

11

