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Regulament 

Concursul "E TIMPUL pentru o Europă așa cum îți dorești!” 

 

 
1.  DENUMIREA şi ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

1.1. Denumirea Concursului: "E TIMPUL pentru o Europă aşa cum îți dorești" (denumit în 
continuare "Concurs").   

1.2. Organizatorul Concursului este S.C. OgilvyOne Advertising S.R.L., persoană juridică înființată 

și care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române, cu sediul în București, str. 

Grigore Alexandrescu nr. 86, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 

J40/4489/1999, cod unic de înregistrare 11799796, cont IBAN RO96 MILB 0000 0000 0119 

9735, deschis la Banca Millennium S.A., denumit în continuare "Organizator". Organizatorul 

este operator de date cu caracter personal, fiind înscris în Registrul de evidență a prelucrărilor 

de date cu caracter personal în baza notificării nr. 5261.  

1.3. S.C. OgilvyOne Advertising S.R.L., în numele Biroului de Informare al Parlamentului 

European în România, denumit în continuare "BIPE", pentru organizarea Concursului, se asigură 

că deține acordurile instituțiilor publice pentru desfășurarea prezentului Concurs. 

1.4. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament, denumit în 
continuare "Regulament", care va fi disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, prin 
afișarea în permanență pe durata concursului, pe pagina www.europarl.ro.  

1.5. Regulamentul este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul îşi rezervă dreptul de 
a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Concursului, cu condiția anunțării prealabile 
a modificărilor prin publicare pe pagina web menționată anterior, cu cel puțin 24 de ore 
înaintea intrării în vigoare.  

Participarea la acest Concurs implica acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a 
prezentului Regulament de către toți participanții la Concurs. 

 
2. TERITORIUL ŞI DURATA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI  
2.1. Concursul este organizat și se desfăşoară pe întreg teritoriul României, în cadrul 
evenimentului "EUROPA TA - 9 MAI 2014", eveniment organizat în data de 9 mai, pe Calea 
Victoriei nr. 88, București, de către BIPE și Centrul Infoeuropa, şi în spațiul virtual corespunzător 
paginii Facebook a BIPE: www.facebook.com/EPIO.Romania, în conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament.  
2.2. Concursul se va desfășura în doua etape: 09 mai 2014, în intervalul orar 15:00 - 19:00, în 
cadrul evenimentului "EUROPA TA - 9 MAI 2014", la adresa Calea Victoriei, nr. 88, București, 

http://www.europarl.ro/
http://www.facebook.com/EPIO.Romania
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denumit în continuare "Eveniment", și va continua cu a doua etapă în perioada 10 mai 2014, 
ora 14.00, ora României - 16 mai 2014, ora 18:00, ora României.  
 
3. DREPTUL DE PARTICIPARE  
3.1. La Concurs pot participa numai persoane fizice, cetățeni români, (denumite în continuare în 
mod individual "Participant", sau în mod colectiv "Participanți") care participa la Eveniment.  
3.2. Nu au dreptul să participe la Concurs angajații Organizatorului, angajații 
agențiilor/colaboratorilor implicați în organizarea Concursului și nici membrii familiilor tuturor 
acestora (copii, părinți, frați/ surori, soț/ soție).  
3.3. Pentru a putea participa la Concurs, Participanții trebuie să aibă conturi active în rețeaua 
de socializare Facebook, cu vechime de minim 10 zile la data intrării în Concurs și cu minim 10 
prieteni.  
3.4. Participarea la Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a 
prevederilor prezentului Regulament.  
3.5. Câștigătorii Concursului nu vor putea solicita contravaloarea premiilor câștigate în bani sau 
înlocuirea acestora cu alte bunuri.  
 
4. MECANISMUL PARTICIPĂRII LA CONCURS:  
4.1. Concursul va avea două componente: înscrierea în concurs (faza I) și perioada de votare 
(faza II) 
4.2. În faza I, se vor putea înscrie în Concurs toți participanții prezenți la Eveniment care vor dori 
să îşi exprime ideile și așteptările pe care le au de la Parlamentul European, în cinci domenii: 
Locuri de muncă, Economie, Bugetul Uniunii Europene, Calitatea vieții și Uniunea Europeană în 
lume. 
4.3. Nu vor fi considerate idei eligibile pentru concurs acele idei care vor fi exprimate în afara 
tematicii Evenimentului și celor cinci domenii indicate. 
4.4. Ideile exprimate conform art. 4.2. vor fi comunicate către unul dintre cei cinci artiști grafici 
prezenți la Eveniment, care le vor transpune în mod grafic. Fiecare din cele cinci domenii va 
avea desemnat un artist grafic, astfel încât o idee care va fi exprimată în legătură cu unul dintre 
domenii va putea fi reprezentată în mod grafic doar de artistul grafic desemnat pentru acel 
domeniu. 
4.5. În momentul înscrierii, participanții își vor exprima acordul de participare la concurs, prin 
completarea datelor personale (nume, prenume, data nașterii, adresa, telefon, e-mail, 
semnătură) în cadrul unui formular, pe care îl vor semna la faţa locului, în cadrul Evenimentului.   
4.6. Participanții la Eveniment care refuză să completeze datele personale nu vor putea 
participa la Concurs. 
4.7. În urma ilustrării grafice a ideilor exprimate de Participanți va rezulta câte un desen, care va 
fi fotografiat și afișat pe panoul mare din cadrul Evenimentului.  
4.8. În faza a II-a a Concursului, derulată în intervalul 10 mai, ora 14:00 - 16 mai, ora 18:00, 
desenele fotografiate vor fi publicate pe pagina de Facebook 
www.facebook.com/EPIO.Romania unde vor putea fi votate, prin acordarea de "Like-uri" de 
către utilizatorii platformei Facebook. 

http://www.facebook.com/EPIO.Romania
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4.9. Primele 3 desene care au primit cele mai multe Like-uri din partea utilizatorilor platformei 
Facebook, vor fi desemnate câștigătoare. Va fi luat în considerare numărul de Like-urile primite 
până la închiderea perioadei de votare la data de 16 mai, ora 18:00. 
4.10. Toți utilizatorii platformei Facebook vor putea vizualiza și participa la concurs, dând Like 
fotografiei desenului favorit.   
 
5. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS 
5.1. Pentru a putea participa și a avea șansa de a câştiga premii în cadrul Concursului, 
Participanții trebuie să accepte condițiile și termenii prevăzuți în acest Regulament. Prin 
completarea formularului din prima etapă, de înscriere, Participanții declară că au luat 
cunoștință de prevederile Regulamentului Concursului, că sunt de acord cu condițiile acestuia și 
că se obligă să respecte Regulamentul în mod integral.  
 
6. PREMIUL CONCURSULUI 
6.1. Autorii ideilor care au stat la baza celor 3 desene desemnate câștigătoare, denumiți în 
continuare "Câștigători", vor primii drept premiu o vizită de două zile, denumită în continuare 
"Premiul", la sediul Parlamentului European, din Bruxelles. 
6.2. Vizita Câștigătorilor va fi organizată de BIPE, care va acoperi costurile de cazare, transport și 
masă. Nu sunt acoperite costuri privind asigurări de călătorie sau sănătate. BIPE este 
responsabil pentru plata impozitului aferent Premiului către bugetul de stat. 
6.3. Data la care va avea loc vizita Câștigătorilor va fi aceeași pentru toți trei câștigătorii, va fi 
stabilită de BIPE împreună cu cei 3 Câștigători, dar nu va putea depăși data de 31 iulie 2014 și va 
ține cont de disponibilitatea biletelor de avion și a camerelor de hotel. 
6.4. Valoarea estimativă a Premiului este de 12.600 RON (fără tva). 
 
7. ANUNTAREA ŞI ACORDAREA PREMIULUI  
7.1. Numele câștigătorilor vor fi anunțate în cadrul paginii www.facebook.com/EPIO.Romania și 
direct către câștigători, prin e-mail, până la data de 20 mai, ora 15:00, ora României. 
7.2. În cazul în care câștigătorii sunt minori (sub 18 ani), Organizatorii vor ruga reprezentanții 
legali sau tutorii - în cazul părinților divorțați, părintele care  deține custodia - să semneze un 
formular de consimțământ referitor la acceptarea premiului, pe care să-l predea personal BIPE. 
7.3. În cazul în care Participanții câștigători nu respectă întocmai acest Regulament, nu au 
dreptul să primească Premiul.  
7.4. Câștigătorii, anunțați conform Articolului 7.1, vor fi validați de către Organizator, conform 
procedurilor de validare descrise mai jos.  
7.5. Atribuirea Premiului descris în cadrul Articolului 6, se va face pe baza actelor de identitate 
ale câștigătorilor şi/ sau ale reprezentanților legali al/ ai câștigătorului/ câștigătorilor minor/ 
minori, și a unui acord scris de acceptare a premiului.  
7.6. În cazul în care, după desemnarea câștigătorilor, participanții câștigători nu pot fi contactați 
sau refuză primirea Premiului, se va apela la Participantul clasat următorul, în funcție de 
numărul de "Like-uri" primite de reprezentarea grafică a ideii sale.  
7.7. Un Participant câștigător este considerat “imposibil de contactat” în cazul în care nu 
răspunde la e-mailurile de anunțare, acționând conform instrucțiunilor din e-mail, în termen de 
10 de zile calendaristice de la trimiterea primului e-mail.   

http://www.facebook.com/EPIO.Romania
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7.8. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica data anunțării câștigătorilor desemnați, cu o 
notificare prealabilă, păstrând numărul și valoarea premiilor anunțate inițial.  
 
8. VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR 
8.1. Câștigarea Premiului presupune îndeplinirea condițiilor de validitate descrise în continuare. 
8.2. Pentru ca un Participant să fie validat câștigător, trebuie să îndeplinească concomitent 
următoarele condiții:  
8.2.1. Să fi acceptat toate clauzele prezentului document și termenii și condițiile generate de 
Concurs.  
8.2.2. Sa fi participat la Concurs prin expunerea unei idei care a fost transpusă în opera artistică 
în cadrul Evenimentului descris la Articolul 3.1., iar opera artistică care reflectă propria idee să fi 
fost clasată printre primele trei la numărul de Like-uri primite pe pagina de Facebook 
www.facebook.com/EPIO.Romania, până la închiderea perioadei de votare la data de 16 mai, 
ora 18:00.  
8.2.3. Să prezinte un act de identitate care să ateste veridicitatea datelor completate în 
formularul de înscriere și să semneze acordul scris de acceptare a premiului.  
8.3. Nici Organizatorul, nici BIPE nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii 
participanților desemnați câștigători în cadrul Concursului, în situația în care se descoperă, în 
cursul procedurii de validare a câștigătorilor, că nu respectă sau nu întrunesc întocmai cerințele 
Regulamentului; acest fapt duce la invalidarea câștigătorilor şi, în consecință, la pierderea 
oricărui drept cu privire la premiu.  
 
 
9. FRAUDE. LITIGII  
9.1. Organizatorul este îndreptățit să ia orice măsură necesară în cazul tentativelor de fraudă a 
sistemului, de abuz sau de influențare în mod negativ a imaginii Organizatorului sau entităților 
partenere.  
9.2. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea 
de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, 
pe baza dovezilor existente.  
9.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula participarea oricărui Participant care nu 
respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligația de a o 
demonstra cu probe.  
9.4. Participantul are voie să intre în competiție cu un singur cont creat pe Facebook. Orice 
participare realizată din conturi suplimentare suspectate de către Organizator a aparține 
aceluiași Participant va fi anulată, fără obligația de a anunța în prealabil acest lucru, păstrând în 
competiție doar primul cont creat în ordine cronologică.  
9.5. Eventualele litigii apărute intre Organizator și Participanți vor fi soluționate pe cale 
amiabilă. Dacă rezolvarea diferendului nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile îl vor înainta 
spre soluționare instanțelor competente în jurisdicția cărora se află sediul Organizatorului.  
 
10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE  
10.1. Prin inscrierea şi participarea la Campanie, Participanţii declară că acceptă necondiţionat 
prevederile prezentului Regulament şi sunt de acord ca datele lor, furnizate potrivit solicitărilor 

http://www.facebook.com/EPIO.Romania
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şi cu ocazia înscrierii în Concurs, să fie colectate, stocate şi continute într-o bază de date 
administrată de către Organizator şi utilizate de acesta personal sau prin intermediul unui terţ 
desemnat. Astfel, Participanţii sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate de către 
Organizator, personal şi/sau prin împuternicit, în conditiile legii, după cum urmează:    

                   -    în scopul validarii preliminare şi finale a câştigătorilor ;  
                   -    în scopul publicării listei câştigătorilor ;  
                   -    în scopul atribuirii efective (punerii în posesie) a Premiilor către câştigători; 
                    -  dacă este cazul, în scopul scopul îndeplinirii obligaţiilor fiscale de către Organizator 

în legatură cu plata către bugetul de stat a taxelor / impozitelor aferente 
câştigurilor provenite din jocuri şi/sau concursuri, în conformitate cu 
prevederile legale aplicabile în materie fiscală;  

                   
10.2  Participanților la Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 
privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date și, în special, cele cu privire la:  

- dreptul la informare, potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține 
informații cu privire la identitatea operatorului, a scopului în care se face prelucrarea 
datelor, precum și orice alte informații suplimentare impuse de lege; 

- dreptul de acces la date, potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține 
din partea Organizatorului, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, 
confirmarea faptului că datele care îi privesc, sunt sau nu sunt prelucrate; 

- dreptul de opoziție, potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în 
orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca 
datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care 
există dispoziții legale contrare; 

- dreptul de intervenție asupra datelor, potrivit căruia orice persoană vizată are 
dreptul de a obține din partea Organizatorului, la cerere și în mod gratuit:  

a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror 
prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau 
inexacte;  

b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu 
este conformă legii;  

c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite 
datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o 
asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un 
efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat; 

- dreptul de a se adresa justiției potrivit căruia persoana vizată se poate adresa 
justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea 677 / 2001, fără a se 
aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere 
(respectiv, Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrărilor de Date cu 
Caracter Personal cu adresa în B-ul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, 
București, cod poştal 010336).  
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- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale 
10.3  La cererea expresa a oricărui Participant, se va asigura acestuia exercitarea oricăruia 
dintre drepturile prevăzute la art. 13.2 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, 
Participanții la Concurs vor trimite către Organizator, pe adresa Str. Grigore Alexandrescu nr. 
86, Sector 1, București sau către Biroul de Informare al Parlamentului European în Romania, Str. 
Vasile Lascăr, nr. 31, o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. Organizatorul / 
Biroul de Informare al Parlamentului European în Romania va da curs unei asemenea solicitări 
în termen de 30 (treizeci) de zile de la data înregistrării cererii. 
 
11. ALTE CLAUZE  
11.1. Câștigătorii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și veridicitatea 
informațiilor (inclusiv a datelor cu caracter personal) transmise Organizatorului, acesta 
neasumându-şi nicio responsabilitate pentru informațiile și datele care nu corespund realității 
și/sau pentru declarațiile mincinoase și nici pentru orice consecință care decurge ori ar putea 
decurge dintr-o astfel de declarație. Câștigătorul care declară/transmite informații/date 
eronate/false pierde calitatea de Câștigător și dreptul la Premiu.  
14.2. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor 
acordate ca urmare a desfășurării acestui Concurs.  
14.3. Organizatorul nu îşi va asuma răspunderea pentru situații cum ar fi, dar fără a se limita la:  
- Expedierea mesajului pentru validarea unui câștigător la alta adresă de e-mail decât cea 
indicată de Organizator;  
- Întreruperile/ disfuncționalitățile neanunțate ale provider-ului de internet, ale serviciilor 
Facebook sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic 
intens;  
- Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară etapa 
a 2-a de votare. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective nu 
vor fi validate. 


