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REGULAMENT DE PARTICIPARE 
Concurs „Să cunoaștem OAMENII din spatele CERCETĂTORILOR!” 

 
 

Art.1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI  
 

1.1. Concursul „Să cunoaștem OAMENII din spatele CERCETĂTORILOR!” este organizat de Noaptea 

Cercetătorilor Europeni (denumită în continuare „Organizatorul”) 

1.2. Concursul „Să cunoaștem OAMENII din spatele CERCETĂTORILOR!” se va derula cu respectarea 

prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii 

și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți 

participanții la concurs. 

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința publicului acest 

fapt prin intermediul paginii de Facebook Noaptea Cercetătorilor Europeni și prin act adițional la 

prezentul regulament. 

Art.2. DURATA CONCURSULUI 
 

2.1. Concursul se desfășoară pe pagina de Facebook Noaptea Cercetătorilor Europeni, în perioada 

10.09.2022-12.09.2022, ora 20:00. 

2.2. Câștigătorii vor fi anunțați în data 13 Septembrie 2022, pe pagina de Facebook Noaptea 

Cercetătorilor Europeni. 

 

Art.3. PREMIILE OFERITE 
 

3.1. Premiile puse în joc în cadrul acestui concurs sunt în număr de 5 și fiecare premiu constă într-un 

rucsac, însoțit de alte premii marca Noaptea Cercetătorilor Europeni, ce va fi livrat prin curier după 

validarea câștigătorilor. 

 

Art.4. MECANISMUL DE CONCURS 
 

4.1. Concursul se va desfășura pe pagina de Facebook Noaptea Cercetătorilor Europeni, astfel: în data 

de 10 Septembrie vom anunța concursul printr-o postare pe Facebook; concurs care se va desfășura în 

perioada 10-12 Septembrie 2022. Vom oferi 5 premii. Câștigătorii vor fi anunțați în data de 13 

Septembrie, printr-o postare pe pagina de Facebook. 

4.2. Pentru a se înscrie în concurs, participanții trebuie să scrie un comentariu prin care vor răspunde 

la întrebarea “Pe care dintre cele 3 muzee prezentate (Muzeul de Științele Naturii Prahova, Muzeul de 

Istorie și Etnografie Târgu Neamț sau Planetariul și Observatorul Astronomic din cadrul Muzeului Vasile 

Pârvan Bârlad) ai vrea să-l vizitezi și de ce?” adresată pe pagina de Facebook a Nopții Cercetătorilor 

Europeni. 

4.3. Vor fi luate în considerare doar comentariile care conțin răspunsuri individuale și originale, ce vor 
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fi scrise până în data de 12 Septembrie 2022, ora 20:00. Dacă un participant lasă 2 sau mai multe 

comentarii, doar primul comentariu va fi luat în considerare pentru tragerea la sorți. 

4.4. După verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, se va organiza o tragere la sorți a 

câștigătorilor prin programul Random.org și vor fi anunțate numele câștigătorilor pe pagina de Facebook 

Noaptea Cercetătorilor Europeni, în data de 13 Septembrie 2022. 

4.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, în caz de necesitate, data publicării câștigătorilor, 

cu notificare prealabilă, păstrând numărul premiilor anunțate inițial. 

 

Art.5. ACORDAREA PREMIILOR 
 

5.1. Pentru a intra în posesia premiilor, câștigătorii care au fost anunțați și și-au revendicat premiul, 

trebuie să comunice organizatorului datele precum: nume, prenume, adresă, număr de telefon și 

mărimea la tricou. 

5.2.   Premiul se va trimite direct către câștigător la adresa furnizată. 

5.3.   Nu se acordă contravaloarea premiului în bani. 

5.4. În cazul în care, până la data de 18 Septembrie 2022, câștigătorii nu revendică premiul sau nu pot 

fi contactați, aceștia își vor pierde premiul. 

5.5.   Premiile nerevendicate nu se reportează la nicio altă secțiune de concurs, acestea devenind nule. 

5.6.   Premiile nu se acordă în cazul în care: 

• participantul nu a respectat toate cerințele prevăzute în mecanismul de participare la concurs; 

• participantul câștigător nu revendică premiul până la data de 18 Septembrie; 

• dacă se dovedește că participantul și-a însușit altă identitate, în scopul de a frauda concursul; 

• dacă participantul declară în fals sau pune la dispoziția organizatorilor declarații în fals, în scopul 

de a frauda concursul. 

Art.6. REGULAMENTUL CONCURSULUI 

 
6.1. Regulamentul de participare/desfășurare al concursului poate fi consultat gratuit pe pagina       de 

Facebook Noaptea Cercetătorilor Europeni. 

 

Art.7. VALOAREA PREMIILOR / TAXE ŞI IMPOZITE 
 

7.1. Concursul se desfășoară în acord cu prevederile Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr. 227 din 2015  

actualizată. Impozitul pentru premiile ce depășesc valoarea de 600 de lei net va fi suportat de către 

Organizator. Nu sunt impozabile veniturile obținute din premii în produse, sub valoarea sumei 600 lei 

net, pentru fiecare premiu. Orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste 

venituri sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor. 

7.2. Dacă organizatorul nu decide în mod expres altfel, niciunul dintre premiile concursului nu poate fi 

înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu acordând exclusiv premiul 
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stabilit prin regulament și nici nu poate face obiectul unei înstrăinări. Câștigătorii nu pot solicita 

modificarea parametrilor premiilor oferite. 

 

ART.8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 
 

8.1. Operatorul datelor personale (denumit în continuare „Operatorul”) este Organizatorul 

Concursului, Noaptea Cercetătorilor Europeni. Operatorul colectează și prelucrează aceste date în mod 

direct, în scopul selecționării câștigătorilor, alocării premiilor și centralizării de rapoarte statistice cu 

privire la consumatori, precum și al comunicării cu dumneavoastră și alte persoane în legătură cu această 

campanie. Temeiul prelucrării este consimțământul persoanei vizate, exprimat prin înscrierea la 

campanie. 

8.2. Prin participarea la concurs, participanții pot fi/nu pot fi de acord ca datele lor personale să intre în 

baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activitățile de  marketing ale acestuia. 

8.3. Organizatorul se obligă ca datele personale transmise de participanți să nu fie difuzate către terți sau 

în străinătate, cu excepția furnizării datelor de contact către firma de curierat care va livra coletul cu 

premiile. 

8.4. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, număr de telefon, adresa  din actul de identitate.  

8.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a anunța public numele participanților câștigători și premiile 

câștigate, în conformitate cu legislația în vigoare. 

8.6. Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în 

considerare durata campaniei, precum și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile. Dacă doriți 

mai multe informații despre cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să 

ne contactați la adresa de email contact@noapteacercetatorilor.eu. În cazul în care vă retrageți sau 

limitați consimțământul înainte de finalizarea concursului, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter 

personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date 

cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul 

exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane). Retragerea 

consimțământului înainte de finalizarea campaniei implică retragerea participării dumneavoastră la 

concurs. 

8.7. Participanții au următoarele drepturi, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date: dreptul la informare; dreptul de acces; dreptul la rectificarea datelor; dreptul 

la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea 

datelor; dreptul la opoziție; dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea 

automată, inclusiv crearea de profiluri; dreptul la retragerea consimțământului; dreptul de a depune o 

plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; dreptul la o 

cale de atac judiciară. 

mailto:contact@spatiuleuropa.eu
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În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere 

întocmită în formă scrisă, datată și semnată, către adresa de email contact@noapteacercetatorilor.eu. În 

cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care 

poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se 

va face numai personal. Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen 

de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se 

comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică). 

 

Art. 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI 

 

10.1. Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri: 

a. în cazul apariției unor situații de forță majoră - cutremur, inundație, calamități naturale, mișcări 

sociale - sau situații asimilate forței majore – interdicții legale etc. - notificată în termen de 24 de ore de 

la dată apariției și atestată cu documente corespunzătoare în termen de 15 zile, partea aflată în culpă 

este exonerată de răspundere; 

b. printr-o decizie a organizatorilor, dar nu înainte de a anunța publicul prin intermediul paginii de 

Facebook Noaptea Cercetătorilor Europeni cu 2 zile înainte de încetare; 

c. în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter 

promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect; 

d. în caz de faliment al organizatorului, de la momentul pronunțării unei astfel de decizii. 

 

Art.11. LITIGII 
 

11.1. Eventualele reclamații legate de desfășurarea competițiilor vor fi făcute pe adresa de email a 

organizatorului: contact@noapteacercetatorilor.eu. După finalizarea concursului, reclamațiile nu vor mai 

fi luate în considerare. 

11.2. Eventualele litigii apărute între organizatori și participanții la concurs se vor rezolva pe cale 

amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești 

competențe din România. 

 

Art.12. ALTE PREVEDERI 
 

12.1. Prin participarea la concurs, participanții acceptă prevederile prezentului Regulament de 

Participare. Pentru a cere alte detalii despre concurs pot trimite mesaje pe pagina de Facebook Noaptea 

Cercetătorilor Europeni. 

12.2. Orice modificare a prezentului regulament se va face prin act adițional scris și va fi anunțată pe 

pagina de Facebook Noaptea Cercetătorilor Europeni. 
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