
                                                                         
       
  

 

REGULAMENT CONCURS  “Promovarea Zonei Metropolitane Brașov“ 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL 
CONCURSULUI  

Organizatorul concursului prin care se are în vedere promovarea Zonei 
Metropolitane  Brașov este Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă 
Brașov. 

Participanţii la acest concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile 
regulamentului oficial prezentate mai jos (denumit în continuare “Regulament 
Oficial”).  

Regulamentul Oficial va fi disponibil oricărui solicitant în mod gratuit pe site-ul 
Agenției Metropolitane Brașov și pe pagina de facebook 
https://www.facebook.com/agentiametropolitanabrasov/ 

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A SELECȚIEI 

Prezenta selecție se desfășoară la nivelul Zonei Metropolitane Brașov (Municipiul 
Brașov, Municipiul Codlea, Municipiul Săcele, Orașul Ghimbav, Orașul Predeal, 
Orașul Râșnov, Orașul Zărnești și comunele: Bod, Budila, Cristian, Crizbav, 
Feldioara, Hălchiu, Hărman, Prejmer, Sânpetru, Tărlungeni si Vulcan) 
 
SECŢIUNEA 3. DURATA SELECȚIEI 
Concursul se desfășoară în perioada 15 IUNIE – 15 SEPTEMBRIE cu respectarea 
datelor prevăzute în prezentul Regulament Oficial.  
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Înscrierea  

SECŢIUNEA 4. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS 

La prezentul concurs poate participa orice jurnalist din Zona Metropolitană Brașov, 
acreditat sau freelancer, indiferent de sex sau statut social. Nu se pot înscrie la 
selecție angajaţii Organizatorului sau ai membrilor acestuia precum și soțul/soția 
și rudele de gradul I, (părinţi, copii, soț,soție ) ale acestora.  Participarea la acest 
concurs implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament Oficial. 
Participând la Concurs, Participantul declară că el/ea este autorul unic al reportajului 
scris sau filmat şi posedă drepturile de autor personale şi economice asupra acesteia, 
iar materialul jurnalistic nu va aduce prejudicii asupra drepturilor sau intereselor 
unor terţi şi asupra reglementărilor legale obligatorii. Participantul este de acord cu 
utilizarea materialului journalistic de către Organizator la proiecțiile în aer liber și în 
spațiul on line.  

 

SECȚIUNE 5. DERULAREA CONCURSULUI  

Înscrierea în concurs a participanților se face poate face începând cu data de 15 iunie 
până la data de 15 septembrie. Un juriul format din 5 persoane de specialitate vor 
evalua produsele jurnalistice (materialele video și audio, reportajele scrise în format 
print sau on line) primite și vor organiza un clasament.  
 
Tema concursului propusă participanților este : 
PROMOVAREA ZONEI METROPOLITANE BRAȘOV  
Materialul înscris în concurs trebuie să fie realizat în perioada 15 iunie – 15 
septembrie. 
Se va puncta originalitatea, claritatea conținutului, partea inovativă și modul în care 
contribuie la promovarea Zonei Metropolitane Brașov. 
 
Modalitatea de participare 
 
Înscrierea în concurs constă în transmiterea organizatorului, la mailul 
office@metropolabrasov.ro a unui material jurnalistic relevant pentru această temă.  
Vor exista două secțiuni: 



                                                                         
       
  

1. Audio- vizual 
2. Print și media electronică 

 
Înscrierea constă în transmiterea organizatorului a celor două documente solicitate 
mai sus, pe adresa office@metropolabrasov.ro, cu mențiunea “Pentru concurs” 

Anunțul cu numele materialelor jurnalistice câștigătoare se va realiza pe data de 30 
septembrie, pe pagina de facebook a organizatorului, după încheierea sesiunii de 
validare a documentelor transmise.  

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru cazurile în care participanții au 
furnizat date sau informaţii incorecte.  
 

SECȚIUNEA 6 PREMIILE CONCURSULUI  

Pentru acest concurs se acordă 2 premii după cum urmează: 

1. Secțiunea audio – vizual: 2500 lei 
2. Secțiunea print și media electronica: 2500 lei 

 

Metodologia de acordare a premiilor 

SECŢIUNEA 7. RĂSPUNDERE 

Organizatorul Concursului nu îşi asumă răspunderea pentru: 

-  participările făcute înainte de data începerii concursului și după această data; 
- comunicări defectuoase din cauza unor defecțiuni tehnice ale rețelelor de internet 

sau probleme tehnice ce nu țin de răspunderea Organizatorului 
- eventualele dispute legate de drepturile de autor și de folosire a materialelor 

înscrise în concurs 

 

 

mailto:office@metropolabrasov.ro


                                                                         
       
  

 SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR  PERSONALE 

Tuturor participanților la CONCURS le sunt garantate drepturile în conformitate cu 
Legea nr. 677/2001privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date, în special drepturile persoanei 
vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenție, de opoziție, 
de a se adresa instanței competente și de plângere către autoritatea de supraveghere.  

SECŢIUNEA 7. LITIGII 

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la 
CONCURS, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă 
rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru 
soluţionare instanţelor competente române în jurisdicţia cărora se află Organizatorul. 
Prin inscrierea la acest cobcurs, participanţii sunt de acord să respecte prevederile, 
termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial. 
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