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REGULAMENT CONCURS 

„MESAJUL UNEI GENERAȚII” 
 

Vă mulțumim că v-ați gândit să participați la acest concurs. 
 

Prin participarea la acest concurs vă exprimați acordul față de 

regulamentul concursului, precum și față de termenele și condițiile 

generale.  

Aplicațiile transmise care nu întrunesc aceste cerințe nu vor fi luate în 

considerare.  

1. DEFINIȚII 

▪ „Organizator” înseamnă SENIOR DELTA GRUP SRL, cu sediul social în 

Municipiul Tulcea, înregistrată la ONRC Tulcea cu numărul 

J36/512/21.10.2020, Cod unic de înregistrare 43217241, înființată 

la data de 21.10.2020, acreditată ca structură de economie socială 

atestată de AJOFM cu nr. 0017/09.11.2020, acreditată de Ministerul 

Muncii ca furnizor de servicii sociale conform Autorizației seria AF 

nr. 007496/09.11.2020, reprezentată legal prin Tamara Sirotencu – 

Administrator, care concepe și stabilește regulile de desfășurare ale 

Concursului în acord cu propriile obiective sociale; 

▪ „Concurs” înseamnă acel eveniment susținut de Organizator în 

perioada stabilită, prin care aplicanților li se dă posibilitatea să 

participe și să câștige Premiile puse în joc. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a anula Concursul în situația 

sesizării unor circumstanțe ce generează erori de implementare. În 

această situație toate aplicațiile primite vor fi imediat șterse sau 

anonimizate ireversibil. 

▪ "Perioada de concurs” este cuprinsă în perioada 01 iunie 2022 – 30 

iunie 2022, când Organizatorul anunță și derulează mecanismul de 

realizare a concursului pe site-ul www.seniordelta.ro și/sau pe 

pagina de Facebook https://www.facebook.com/seniordelta.  
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Organizatorul poate să procedeze oricând la modificarea 

prezentului Regulament și, implicit, la prelungirea Perioadei 

Concursului.  

▪ „Regulament” înseamnă toate și oricare dintre regulile Concursului, 

în vigoare, în orice moment, pe parcursul desfășurării acestuia. 

▪ „Aplicant” înseamnă persoana înscrisă în Concurs, reprezentată de 

un senior, care este posesor al unui act de identitate (carte de 

identitate, pașaport, permis auto), cu domiciliul stabil în județul 

Tulcea.  

▪ „Senior” înseamnă orice persoană ce are cel puțin 65 de ani împliniți 

la data aplicării în Concurs. Nu există limită superioară de vârstă. 

▪ „Premiile” înseamnă oricare dintre beneficiile gratuite sau având o 

anumită valoare financiară pe care Organizatorul le pune la 

dispoziția aplicanților în Concurs care sunt declarați Câștigători, fiind 

descrise în prezentul Regulament. 

2. INFORMAȚII GENERALE ȘI OBIECTIVUL CONCURSULUI  

Acest concurs este organizat de SENIOR DELTA GRUP, întreprindere de 

economie socială și are drept scop: 

▪ promovarea îmbătrânirii active; 

▪ facilitarea dialogului între generații; 

▪ promovarea utilizării tehnologiei informațional comunicaționale de 

persoanele cu vârsta de peste 65 de ani; 

TEMA CONCURSULUI: 

Provocarea acestui concurs se adresează seniorilor, persoane cu vârsta 

de peste 65 de ani, ce sunt invitate să transmită comunității și/sau tinerei 

generații un mesaj pe care îl consideră relevant raportat la experiența 

proprie de viață, concentrat într-o singură FOTOGRAFIE “DE VIAȚĂ” ALB 

NEGRU. 

Fotografia trebuie să aibă UN TITLU. 
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Fotografia poate fi realizată cu suportul tinerilor și al instrumentelor 

tehnologice actuale: telefon, aparat fotografiat, etc., stimulând astfel 

comunicarea între generații și utilizarea în comun a tehnologiei digitale.  

Deși realizarea fotografiei se poate  realiza cu suportul și sprijinul tinerilor 

aplicantul în concurs va fi Seniorul. 

Nu se vor transmite fotografii din arhiva personală trecută ci se vor realiza 

fotografii la momentul prezent. În fotografie singura persoană ce poate fi 

imortalizată este Seniorul. Vă rugăm să nu introduceți imaginea altor 

persoane deoarece fotografiile nu vor fi acceptate. 

3. CONDIȚII DE PARTICIPARE 

Fotografiile realizate vor respecta tema şi datele limită anunţate de către 

organizator și vor întruni următoarele condiţii: 

▪ Vor fi numai în format ALB NEGRU. Dimensiune maximă 3 MB.  

Fotografiile  pot fi realizate fie în orientare verticală, fie în orientare 

orizontală. Fotografiile trebuie să fie filmate cu un dispozitiv care să 

permită o imagine de calitate.  

Fotografiile cu dimensiunea peste 3MB nu vor putea fi transmise. 

▪ Vor avea ca protagonist SENIORUL aplicant. 

SENIORUL aplicant va avea domiciliul stabil în județul Tulcea. Aceste 

criterii vor fi verificate în prima etapă de evaluare pentru aplicațiile 

selectate în această etapă prin solicitarea prin email a unei dovezi 

privind vârsta aplicantului (copie certificat naștere sau copie carte 

identitate, sau alt document relevant). 

▪ Titlul este obligatoriu și va fi în limba română.  

▪ Vor fi creaţiile personale ale celor care le-au trimis;  materialele 

transmise trebuie să fie originale, realizate de participanți cu 

implicare directă. 

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru nici un material 

dovedit ulterior a fi însuşit în mod ilegal de către participanţi. 
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▪ Prin înscrierea la concurs și transmiterea fotografiei participanții și 

autorii lor își exprima în mod clar și neechivoc acordul de difuzare a 

acestui material. 

Participanţii îşi dau acordul, prin înscrierea și trimiterea fotografiilor 

la concursul ”MESAJUL UNEI GENERAȚII”, ca aceste materiale să fie 

difuzate, distribuite, postate/arhivate, cu titlu gratuit (fără nici un fel 

de obligație din partea organizatorului concursului) pe: site-ul 

organizatorului şi pe orice alte canale media (exemple: facebook, 

youtube, etc.), dacă organizatorii acestui concurs consideră necesar 

acest lucru.  

▪ Vor respecta modalitatea de depunere descrisă mai jos. 

▪ Aplicația va fi depusă de un Senior sau de o altă persoană adultă în 

numele seniorului. 

4. PUBLICUL-ȚINTĂ AL FOTOGRAFIILOR  

Tema și mesajul fotografiei se vor adresa comunității și/sau generației 

tinere. Cu toate acestea, mesajul global ar trebui să fie 

reproductibil/transferabil și ușor de înțeles de către toată lumea.  

5. TERMENUL - LIMITĂ  

Concursul este deschis pentru participare de la 01 iunie 2022 până în data 

de 31 iunie 2022.  

Etapa de colectare a materialelor depuse de aplicanți se va realiza până 

la 15 iunie 2022. Materialele trimise după acest termen-limită nu vor fi 

luate în considerare în procesul de evaluare. 

6. REGULI ȘI ELIGIBILITATE  

Se poate transmite o singură FOTOGRAFIE pentru fiecare aplicant Senior.  

O persoană poate aplica cu o singură fotografie. 

Toate condițiile de participare sunt obligatorii și nerespectarea lor duce 

la descalificarea fotografiei din concurs.  

Evaluarea va parcurge următoarele etape: 
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Etapa 1 = Perioada: 01.06.2022 – 15.06.2022 = colectarea 

fotografiilor și stabilirea gradului în care au fost respectate toate 

condițiile de participare precizate de organizator.  

Evaluarea se realizează doar pentru propunerile care sunt transmise 

în condițiile și în termenul indicat de acest Regulament. 

Decizia de neacceptare a unui aplicații este definitivă. 

▪ Etapa 2 = Perioada: 17.06.2022 – 22.06.2022  

Fotografiile vor fi publicate pe pagina www.seniordelta.ro și/sau pe 

pagina de facebook a Organizatorului și vor fi apreciate de: 

o un juriu ce va aprecia: Unicitatea, Relevanța, Creativitatea, 

Originalitatea și claritatea mesajului transpus în impactul 

emoțional generat; 

o publicul ce va dori să aleagă fotografia preferată;  

▪ Etapa 3 = Perioada 23.06.2022 – 30.06.2022 = realizarea selecției 

finale și organizarea premierii. 

Decizia de selecție este definitivă. 

7. MODALITATEA DE PARTICIPARE  

Trimiterea fotografiei pentru concurs trebuie efectuată astfel: 

▪ Accesarea paginii www.seniordelta.ro  

▪ Selectarea din meniul orizontal de sus a butonului EVENIMENTE.  

▪ Deschiderea din pagina EVENIMENTE a anunțului CONCURS 

„MESAJUL UNEI GENERAȚII”. 

▪ Completarea FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE1 din pagina CONCURS 

„MESAJUL UNEI GENERAȚII” cu atașarea FOTOGRAFIEI/a TITLULUI și 

transmiterea. 

Necompletarea câmpurilor obligatorii va face imposibilă 

transmiterea înscrierii. 

Toate secțiunile formularului de cerere de înscriere trebuie să fie 

completate pentru ca înscrierea să fie eligibilă.  

 
1 Modelul formularului este atașat prezentului Regulament. 

http://www.seniordelta.ro/
http://www.seniordelta.ro/
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Necompletarea formularului de înscriere va face ca înscrierea să fie 

neeligibilă. 

8. DATE FINALE 

Prin înscrierea la Concurs și transmiterea fotografiei, participanţii sunt de 

acord cu termenii şi condiţiile din acest Regulament şi se supun acestora, 

devenind singurii răspunzători pentru conţinutul şi tipul materialelor 

trimise, în raport cu terțe părți. Participanții sunt unici responsabili pentru 

orice consecinţe directe sau indirecte care pot apărea ca urmare a 

participării la acest concurs. 

Organizatorul concursului nu își asumă nicio responsabilitate pentru 

cererile de înscriere care au fost trimise, dar nu au fost primite, indiferent 

din ce motiv.  

Printre motive se numără lipsa accesului la cererea de înscriere din cauza 

setărilor de confidențialitate ale participanților pe platformele online 

alese de către aceștia.  

Fotografiile care nu sunt relevante pentru tema competiției sau care sunt 

distribuite printr-un alt canal decât platforma concursului nu vor fi luate 

în considerare.  

9. TERMENI ȘI CONDIȚII 

Prin transmiterea materialului, Aplicantul susține, garantează şi este de 

acord cu următoarele: 

a. Aplicantul este autorul materialului încărcat și deținătorul 

exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală 

asupra materialelor și toate elementele acestuia sunt 

originale, nu sunt copiate din alte surse și nu încalcă drepturile 

nici unei terțe părți. 

b. Aplicantul rămâne titularul drepturilor asupra materialului 

încărcat, însă, în momentul încărcării/transmiterii materialului 

pentru Concurs, Aplicantul și orice parte terță participantă îi 

acordă SENIOR DELTA GRUP dreptul irevocabil și neexclusiv să 

publice, să distribuie și să afișeze materialul sau link-ul aferent 
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încărcării pe platformă, fără a fi necesară aprobarea ulterioară 

sau efectuarea vreunor plăți către persoane care a încărcat 

materialul sau către alte persoane pentru utilizarea 

materialului. 

c. Prin încărcarea materialului, Aplicantul este de acord că 

SENIOR DELTA GRUP nu este obligată să publice materialul 

încărcat și că acesta va fi publicat doar în urma validării lui de 

către echipa de evaluare conform procedurii de mai sus. 

d. Prin încărcarea materialului, Aplicantul este de acord ca 

SENIOR DELTA GRUP să publice înscrierea vizibilă publicului 

general pe paginile de Facebook, YouTube, Twitter și orice 

pagină de internet și intranet, în scopul promovării proiectului. 

e. SENIOR DELTA GRUP nu este responsabilă pentru utilizarea 

neautorizată a materialului înscris, de către o terță parte. 

f. Toate materialele încărcate trebuie să fie originale și să 

respecte drepturile de autor, de confidențialitate sau orice 

alte drepturi de proprietate intelectuală și de alt tip ale 

oricărei entități sau persoane individuale. 

g. SENIOR DELTA GRUP nu își asumă responsabilitatea cu privire 

la corectitudinea materialului încărcat. 

h. SENIOR DELTA GRUP își rezervă dreptul exclusiv de a nu 

publica orice material încărcat pentru nerespectarea 

termenilor prezentului regulament. 

i. Aplicantul își ia angajamentul ca, prin încărcarea materialului 

pe această  platformă, să respecte toți termenii și toate 

condițiile de mai sus 

Cererile de înscriere cu conținut inacceptabil vor fi respinse. Printre 

motivele de respingere se numără: imagini obscene, indecente sau 

inadecvate, conținut discriminator sau provocator la adresa unor grupuri 

sau persoane, conținut care divulgă date personale inutile, materiale 

incomplete, materiale ilizibile.  
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 Nu este necesară nicio achiziție pentru participarea la acest concurs.  

10. BENEFICIILE/PREMIILE PENTRU CÂȘTIGĂTORI  

Premianții acestui Concurs sunt Seniorii aplicanți. 

Premiile competiției (serviciile/produsele) se acordă doar pe teritoriul 

Municipiului Tulcea. 

Premiile competiției sunt: 

▪ Premiul I_o tabletă; 

DETALII TABLETĂ:  

Tableta  cu funcționalitate performantă, până la concurența sumei 

de 800 lei (TVA inclus). 

▪ Premiul II_un coș surpriză 

DETALII COȘ: 

Coșul va fi o supriză și va include produse alimentare și/sau 

nealimentare și/sau servicii personale, până la concurența sumei de 

500 lei (TVA inclus). 

▪ Premiul III_un pachet surpriză 

DETALII PACHET: 

Pachetul va include acces la două ședințe personale de masaj, în 

perioada august – septembrie 2022, până la concurența sumei de 

200 lei (TVA inclus). Tipul de masaj se va stabili la salon prin corelare 

cu istoricul medical existent. 

Premiile nu se acordă sub formă de numerar. 

Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina de facebook și pe site-ul SENIOR 

DELTA GRUP și vor fi contactați și prin intermediul datelor de contact 

furnizate prin formularul de înscriere. Câștigătorii au la dispoziție 10 zile 

calendaristice de la publicarea listei de câștigători pe pagina 

www.seniordelta.ro să-și revendice premiul. După aceste termen premiul 

este anulat de drept. 

Premiile sunt asigurate de Organizator cu suportul Partenerilor, persoane 

fizice sau juridice cu suflet mare. 

 

http://www.seniordelta.ro/
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11. ERORI  

Reclamaţiile cu privire la premiul câştigat nu angajează responsabilitatea 

organizatorilor și sponsorilor. 

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare, putând 

inclusiv să elimine din Concurs un Aplicant, în caz de fraudă/tentativă de 

fraudare a sistemului, abuz sau orice acte de natură să afecteze imaginea 

organizatorilor și/sau a celorlalți participanți, precum şi în cazul oricăror 

acţiuni ale instituţiilor/persoanelor implicate, care ar vicia sau ar fi de 

natură să vicieze rezultatele şi desemnarea câştigătorilor.  

Participanții care folosesc un limbaj nepotrivit în comunicarea publică și 

pe canalele de socializare ale Programului, sau ai căror susținători 

folosesc un astfel de limbaj, vor suporta sancțiuni ducând până la 

excluderea din concurs, după caz. 

 

 

Vă mulțumim anticipat pentru participare și vă urăm succes! 

 

ECHIPA SENIOR DELTA GRUP 
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MODEL FORMULAR DE ÎNSCRIERE ONLINE 

Concurs „MESAJUL UNEI GENERAȚII” 

Subsemnatul:  

DATE APLICANT 

Nume și prenume SENIOR:  

Data nașterii:  

Furnizând următoarele detalii: 

DATE UTILIZATE PENTRU CONTACT ȘI TRANSMITERE MATERIALE 
CONCURS: 

Email de corespondență concurs:  

Telefon SENIOR:  

DATE MATERIAL TRANSMIS 
Titlul lucrării:  

Dimensiune/format: Maxim 3 MB. 

Prin prezenta depunem cererea de înscriere la concursul MESAJUL UNEI 
GENERAȚII organizat de SENIOR DELTA GRUP în perioada iunie 2022. 

Declarăm că: 
▪ Participăm la concursul de fotografii „MESAJUL UNEI GENERAȚII” 

organizat de SENIOR DELTA GRUP cu acceptarea și respectarea fără 
echivoc, a regulamentului Organizatorului, a termenilor și 
condițiilor Organizatorului, inclusiv respectarea normelor GDPR, 
publicate și pe pagina https://seniordelta.ro/gdpr; 

▪ Acceptăm ca materialul de concurs transmis să fie folosit GRATUIT 
de Organizator. Materialele pot fi distribuite gratuit prin canalele de 
comunicare ale SENIOR DELTA GRUP și ale partenerilor săi. 
Materialele pot fi distribuite gratuit, de asemenea, prin canale 
externe, de exemplu către: jurnaliști sau pentru activități 
promoționale precum expoziții sau publicații, cum ar fi articole, 
bloguri. 

▪ Autorizăm SENIOR DELTA GRUP: 
✓ să utilizeze fără restricții fotografiile și/sau mesajele în care 

apare imaginea, vocea noastră, în toate tipurile de publicații, 
în orice formă de transmisie televizată sau de comunicare pe 
internet și pe rețelele sociale, cum ar fi Twitter, Facebook, 
YouTube și Instagram; 
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✓ să includă și să arhiveze aceste fotografii în bazele de date 
SENIOR DELTA GRUP accesibile publicului în mod gratuit 
online. Părțile terțe care au acces la aceste baze de date pot 
utiliza fotografiile menționate mai sus în conformitate cu 
normele GDPR, exclusiv în scopuri de informare sau în scopuri 
educative; 

✓ să utilizeze materialul în vederea ilustrării sau a promovării 
activităților sau proiectelor trecute, prezente sau viitoare ale 
SENIOR DELTA GRUP. 

▪ consimțim ca toate datele cu caracter personal puse la dispoziție în 
cadrul concursului să fie prelucrate în măsura necesară îndeplinirii 
obiectivelor menționate mai sus.  

 
Transmițând  acest formular, confirm faptul că l-am completat cu bună-
credință, cu informații corecte, l-am înțeles și mi l-am asumat în mod 
neechivoc.   

Atașament:  

APLICANT 

 


