
REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI E-

CLIMAT 
 

SECŢIUNEA 1   ORGANIZATORII CONCURSULUI  

 

Concursul este organizat de Ambasada Franţei în România, Institutul Francez din România 

si Engie. (denumită în continuare "Organizator"). Participanţii la Concurs sunt obligaţi să 

respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor menţionate mai 

jos (denumit în continuare "Regulament Oficial al concursului E-Climat 2015"). 

 

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din 

România prin publicarea pe contul de Facebook al Ambasadei Franţei în România 

(https://www.facebook.com/France.Romania) si pe contul de Facebook al Institutului Francez 

(https://www.facebook.com/InstitutulFrancez) pe întreaga durată a Concursului potrivit celor 

menţionate în Sectiunea 2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul 

Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul 

prealabil de prezentare a acestor modificări pe contul de Facebook al Ambasadei 

(https://www.facebook.com/France.Romania) si pe contul de Facebook al Institutul Francez 

(https://www.facebook.com/InstitutulFrancez)  
 

SECŢIUNEA 2   ZONA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul Romaniei, prin intermediul adresei 

de mail concours@institufrancais.ro.  

  

SECŢIUNEA 3   DREPTUL DE PARTICIPARE 
Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice, având reşedinţa în România. 

  

SECŢIUNEA 4   DURATA CONCURSULUI 

Concursul se  derulează pînă la data de  29 Octombrie 2015, ora 12 a.m 

 

SECŢIUNEA 5   MECANISMUL CONCURSULUI 
Concursul se desfăşoară pe adresa e-mail pentru concurs a Institutul Francez din România 

concours@institufrancais.ro . 

 

Premiile vor fi acordate în urma unei deliberări care va fi efectuată la sediul Ambasadei de către 

un juriu selectionat. 

 

Cerinţele din concurs sunt următoarele: « Ilustrati cu o poza sau un video, unul dintre 

termenii glosarul Paris Climat 2015:  

COP21-Paris Climat 2015 - Adaptare - Agroecologie - Despădurire - Schimbări climatice - 

Eficiență energetică - Amprenta de carbon - Gaze cu efect de seră -  Refugiat climatic - 

Reciclarea deșeurilor – Tehnologii cu emisii reduse de carbon - Tranziție energetică 
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Organizatorii vor considera drept participanţi la concurs persoanele care ilustreaza minim un 

cuvant din glosar. Ulterior toti cei care sunt consideraţi participanţi la concurs vor intra in faza de 

deliberare. Fiecare persoana se poate inscrie in concurs o singura data, prin trimiterea pe adresa 

mail a concursului o singura contributie, precum si numele complet al participantului.  

Este autorizată o singură contributie de persoană, o singură poză sau un singur video pentru un 

singur cuvant.  

Detallii tehnice :  

Pozele nu trebuie să depăṣească 3 méga si trebuie sa fie in format JPEG, PNG 

Filmele nu trebuie să dureze mai mult de 15 secunde ṣi trebuie să fie in format AVI, MPEG sau 

MP4 

 

 

SECŢIUNEA 6   DESCRIEREA PREMIILOR 

În cadrul Concursului se va acorda urmatoarele premii :  

Premiul 1 : Bicicletă electrică « Be Bike 900 » marca « B’Twin » 

Premiul 2 : Aparat foto digital Canon EOS 70D 

Premiul 3 : Două tablete Samsung Galaxy Tab ET561m 

dar și produse ecologice Remesh. 

 

Cele mai bune imagini vor fi prezentate în cadrul unei expoziții și publicate într-un e-book. 

Cele mai frumoase contributii vor face obiectul  unui expozitii la Institului Francez in perioada 30 

de Noiembrie - 12 Decembrie. 

Nu se va acorda contravaloarea premiilor în bani şi nici nu se pot schimba parametrii 

premiului oferit. 
 

SECŢIUNEA 7   ACORDAREA PREMIILOR 

Câştigătorii vor fi contactaţi pe e-mail şi invitaţi să-şi ridice premiile personal de la Ambasada 

Franţei pe 23 noiembrie cu ocazia receptie la Ambasada.  

 

Numele, prenumele şi localitatea de reşedinţă a câștigătorului vor fi facute publice, în maxim 2 

zile lucrătoare de la data încheierii concursului, prin publicarea pe contul de Facebook al 

Organizatorului, si pe situl climat2015.ro.  

 

Astfel, în situaţia în care datele persoanelor desemnate câştigătoare nu corespund (ex. adresa sau 

numarul de telefon) sau nu au fost indicate corect, sau câştigătorii nu se prezintă la adresa 

indicată de Organizator, in intervalul desemnat de acesta, sau Organizatorul nu poate intra in 

contact cu câştigătorii, premiul sau premiile nu se valideaza. 

În aceste situaţii, Organizatorul este singurul în măsură să aprecieze ce destinaţie va da bunurilor 

care nu au putut fi înmânate / acordate câştigătorilor, din motivele mai sus menţionate, care nu ţin 

de acesta. 

 

 

SECTIUNEA 8   ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR 
În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice datele 

câştigătorului şi premiul acordat în cadrul acestui Concurs prin publicare pe contul sau de 

Facebook si pe situl sau.  



 

SECŢIUNEA 9   TAXE 
Participanţilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte 

suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfăşurare a Concursului (contravaloarea 

accesului la Internet pentru participarea la concurs, alte cheltuieli cum ar fi tarifele normale 

stabilite de Poşta Româna în cazul transportului premiilor în cazul menţionat  Sectiunea 7). 

  

SECŢIUNEA 10 ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE, 

LIMITAREA RASPUNDERII 

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea, incluzând, dar fără a se limita la, pentru: 

 - trimiterea de către participanţi a răspunsurilor către altă pagină decât concours@institufrancais.ro 

, sau în afara perioadei mentionate în regulament 

- pierderea statutului de câştigător ca urmare a imposibilităţii contactarii pentru transmiterea 

premiilor, conform Sectiunilor 5 şi 7 

- intârzierea transferarii premiului în posesia câştigatorilor ca urmare a întârzierii  sau 

comunicarii eronate a datelor de contact către organizatorul Concursului 

- situaţiile în care mai multe persoane (participanţi sau nu la concurs) revendică drepturi de autor 

aferente materialelor transmise de către participanţi (inclusiv difuzare, redifuzare, reproducere 

etc) sau situaţiile în care materialele respective încalcă orice drepturi / prejudiciază imaginea 

vreunei persoane fizice sau juridice. 

 

SECŢIUNEA 11 ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR 
Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului 

Regulament. 

Prin participarea la aceasta Concurs, participanţii sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga, 

numele, prenumele, localitatea de reşedinţă, imaginea şi vocea lor, să poată fi făcute publice şi 

folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale tipărite, audio şi video, 

fără a avea nici o pretenţie materială. 

Toți participanții dau autorizatia de difuzare şi de utilizare a fotografiilor si a productiilor video 

organizatorilor în cadrul Paris Climat 2015. 

SECTIUNEA 12  FORTA MAJORA  

Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi 

controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui aparitie pune pe acesta din 

urma în imposibilitatea de a-şi indeplini obligaţiile asumate prin Regulament. 

Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la concurs, în 

termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.  
 

SECŢIUNEA 13 LITIGII 

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul Concurs se vor rezolva pe 

cale amiabilă. 

  

SECŢIUNEA 14 REGULAMENTUL OFICIAL 

Regulamentul Oficial al Concursului va fi disponibil pe contul de Facebook al Organizatorului, la 

secţiunea Articole « Articles », si pe situl climat2015.ro, sau la cerere la adresa de e-mail. 

mailto:concours@institufrancais.ro


Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, 

urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţarea prealabilă a acestor 

modificări pe contul de Facebook al Organizatorului. 

 

 

Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze 

tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament. 

 

 


