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Regulamentul 

Concursului de Reportaje despre Siguranţa Rutieră 

 

 

ART 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

 

1.1.   Organizator al Concursului de Reportaje despre Siguranţa Rutieră („Concursul”) 

este Asociaţia Parteneriatul Român de Siguranţa Rutieră GRSP România, persoana juridic 

romana, cu sediul social in str. Biserica Amzei nr. 29, Sector 1 Bucuresti, Romania, Cod Unic 

de Inregistrare 27973103, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”  

 

 

ART 2. DURATA  SI  REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI  

 

2.1. Concursul se va desfasura in perioada 16 Septembrie 2013 – 8 Octombrie 2013. 

Concursul este organizat si se va desfasura pe teritoriul Romaniei. 

2.2. Pentru aducerea la cunostinta publicului a Concursului, Regulamentul Oficial este  

disponibil in mod gratuit pe www.grsp.ro.  

2.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand 

ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea acestora pe pagina de 

web www.grsp.ro. 

2.4. Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile  Regulamentului 

oficial al Concursului (denumit in continuare “Regulamentul  Oficial” sau 

“Regulamentul”).                                              

 

ART 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

 

3.1 Concursul se adreseaza oricarei persoane fizice care a implinit 18 ani anterior inceperii 

concursului, cu cetatenie romana si resedinta in Romania. 

3.2 La Concurs nu pot participa angajatii Organizatorului.  
 

ART 4. PREMIILE CAMPANIEI 

 

4.1 In cadrul Concursului se va acorda urmatoarele premii: 

 

1 premiu pentru categoria “Jurnalist” constand in iPad mini 16 GB. Valoarea acestui 

pachet este de 1289 RON, fara TVA. 

 

1 premiu pentru categoria “Blogger” constand in iPad mini 16 GB. Valoarea acestui 

pachet este de 1289 RON, fara TVA. 

 

Valoarea totala a premiilor este de 2579 RON, fara TVA. 
 

 

4.2 Castigatorii premiilor Concursului, desemnati conform prezentului Regulament Oficial 

sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite, si nu pot ceda drepturile asupra premiilor  

castigate unor alte persoane. 
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ART 5. MECANISMUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI 

 

5.1.CONDITII DE PARTICIPARE 

Pentru a se putea inscrie in Concurs, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ 

urmatoarele conditii: 

a. sa aiba varsta de 18 ani, impliniti anterior inceperii Concursului, cetatenie romana 

si resedinta in Romania; 

b. sa detina un blog in limba romana SAU sa fie jurnalisti (independenti sau afiliati la 

o publicatie scrisa, televiziune, radio etc.); participantii pot sa participe la concurs 

cu un singur reportaj pe intreaga perioada de desfasurare a acestuia. 

c. sa realizeze in perioada Concursului un reportaj de presa de min 200 de cuvinte 

SAU de maxim 5 minute (in cazul reportajelor video), in legatura cu siguranta 

rutiera; 

d. sa trimita un e-mail de inscriere la adresa office@grsp.ro in perioada 18 

septembrie 2013 – 2 octombrie 2013 care sa contina: titlul articolului, link-ul 

catre material, data publicarii, nume si prenume autor, publicatia reprezentata. 

Articolele aparute in editiile tiparite ale publicatiilor se vor transmite scanate. 

Reportajele video se vor inscrie in concurs prin e-mail la adresa mentionata cu 

urmatoarele specificatii: titlul reportajului, link-ul catre material si data publicarii. 

e. sa respecte in realizarea reportajului urmatoarele criterii: 

- limbaj accesibil publicului larg 

- relevanta materialului pentru tema sigurantei rutiere 

- obiectivitatea abordarii 

- minim doua referiri la norme de siguranta rutiera  

- minim o referire la rolul sectorului de business in domeniul sigurantei 

rutiere 
 

 

5.2. ACORDAREA PREMIILOR 

 

a. Premiile se acorda dupa urmatoarele criterii: 

- mentiunile obligatorii, detaliate al art. 5.1, lit.e 

- creativitate 

- originalitate 

- implicarea participantului in sustinerea initiativei GRSP  

 

b. Desemnarea Castigatorilor se va face de catre un juriu format din reprezentantii 

Organizatorului.  

 

ART 6. VALIDAREA CASTIGATORILOR SI ATRIBUIREA PREMIILOR 

 

6.1. Castigatorii vor fi desemnati pe data de 4 Octombrie 2013.   

 

6.2. Participantii declarati castigatori vor primi o notificare pe adresa de email furnizata, 

notificare la care trebuie sa raspunda in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea 

acesteia, indicand urmatoare informatii: nume si prenume, numar de telefon mobil valid.  
 
6.3. Castigatorii vor primi premiile in cadrul evenimentului „Forum de Bune Practici in 

Siguranta Rutiera” organizat pe data de 8 Octombrie 2013, intre orele 10:00 – 14:00 de 

catre Organizator. Reclamatiile referitoare la premiile castigate, ulterioare semnarii 

procesului verbal de predare primire, nu vor fi luate in considererare de catre Organizator. 

 

mailto:office@grsp.ro
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6.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a publica pe site-ul www.grsp.ro numele 

castigatorului, reportajul realizat de acesta si premiul castigat.  

 

6.5. In cazul in care din motive care nu pot fi imputate Organizatorului, Castigatorii nu isi 

ridica premiile, ei vor fi contactati telefonic si li se va comunica modalitatea si adresa de la 

care pot ridica personal premiile.  

 

6.6. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte bunuri/servicii si nici nu se poate acorda 

contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de 

premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in 

posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire. In 

cazul in care dupa finalizarea Concursului raman premii neacordate Organizatorul isi rezerva 

dreptul de a nu le mai atribui.  

                

 

ART 7. RASPUNDEREA 
 

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru materialele (informatii, documente) care 

contin injurii, expresii si/sau afirmatii/imagini jignitoare, discriminatorii, contrare bunelor 

moravuri si /sau ordinii publice, cu tenta obscena. De asemenea, daca Organizatorul va lua 

cunostinta (in orice mod) astfel de material, care pot avea un efect advers asupra Concursului, 

Organizatorul isi rezerva dreptul sa descalifice astfel de inscrieri si sa le elimine din Concurs.  

7.1 Astfel, participantii inscrisi in Concurs, sunt singurii raspunzatori atat in fata 

Organizatorului, cat si in fata oricarui tert ori autoritati, pentru materialele folosite in acest 

Concurs, si vor raspunde in mod direct pentru orice plangere, cerere, sanctiune, amenda si/sau 

prejudiciu suportate si/sau aplicate Organizatorului, de catre vreun tert ori vreo autoritate.  

7.2 Organizatorul se obliga sa asigure toate conditiile si suportul tehnic si logistic necesar 

pentru a se putea depista inscrierile in Concurs ce contin limbaj/imagini jignitoare, 

discriminatoare, necorespunzatoare uzantelor, bunelor moravuri, ordinii publice sau contrare 

prevederilor prezentului Regulament.  

f.          Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in 

posesia premiului 

g.          Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor 

cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia etc; 

7.4      Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile 

competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de 

orice tip la adresa competitiei.  

 

 

ART. 8. DIVERSE 

 

8.1. Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, astfel cum a fost 

modificata si completata, Organizatorul si imputernicitii acesteia, au obligatia de a administra 

in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai sus datele personale 

furnizate. 

 

8.3. In temeiul acelorasi prevederi legale (legea 677/2001), participantii la Concurs au dreptul 

de acces, de interventie asupra datelor personale si de dreptul de a nu fi supus unei decizii 

individuale. Totodata, au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale si de a solicita 

stergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi,  participantii pot adresa cu o cerere 

scrisa, datata si semnata la urmatoarea adresa: Parteneriatul Roman de Siguranta Rutiera - str. 

http://www.grsp.ro/
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Biserica Amzei nr. 29, Sector 1 Bucuresti, Romania.  

 

8.4. Ulterior desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal colectate in cadrul 

Concursului nu vor fi folosite de catre Organizator in scopuri de marketing. Organizatorul se 

obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.  

 

 

8.5. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Concurs, acestea vor fi 

solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, 

partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane 

competente de la sediul Organizatorului. 

 

8.6. Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Concursului se vor putea 

trimite in atentia Parteenriatului Roman de Siguranta Rutiera GRSP Romania, Str. Biserica 

Amzei nr. 29, Sector 1 Bucuresti, Romania sau pe adresa de e-mail: office@grsp.ro.  

 

8.7. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a 

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui 

Concurs.  

 

8.8. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate, 

orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a 

castigatorilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parteneriatul Român de Siguranţă Rutieră GRSP România 
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