
 

CONCURS 

„Viitorul Europei este viitorul meu” 

 
 
Ramona Strugariu, europarlamentar USR PLUS, lansează în contextul Conferinței privind 
viitorul Europei, un concurs de creație destinat tinerilor români, cu vârsta cuprinsă între 14 
și 19 ani, pe tema „Viitorul Europei este viitorul meu”. 
  
Concursul este organizat, cu ajutorul Renew Europe, prin rețeaua birourilor locale ale 
eurodeputatului și este deschis tuturor instituțiilor de învățământ din România. Marele premiu 
este o excursie de studiu la Bruxelles pentru întreaga echipă, care va include vizite tematice 
la Parlamentul European și la celelalte instituții ale UE, întâlniri cu decidenți europeni și cu 
reprezentanți ai României pe lângă Uniunea Europeană.1 
  
Căutăm clipuri video creative, atractive, care să exprime cât mai bine viziunea tinerilor români 
cu privire la direcția spre care ar trebui să se îndrepte Uniunea Europeană, politicile 
educaționale și de tineret. Concret, fiecare echipă va trebui să prezinte într-o manieră cât mai 
originală 5 priorități pentru viitorul Uniunii Europene, priorități care vor fi ulterior analizate 
și, în măsura relevanței, susținute de către echipa de deputați ai USR PLUS în cadrul 
negocierilor formale privind viitorul Europei.  
 
Regulament şi informaţii despre concurs 
 
Regulamentul concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată 
de desfășurare a concursului, pe website-ul www.ramonastrugariu.eu. 
 
Participarea la acest concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și 
neechivocă a prezentului Regulament și se face fără plata vreunei taxe.   
 
I. Tema concursului:  

 

• Viitorul Europei este viitorul meu.  
 
II. Eligibilitate: 
 

• Participanţii trebuie să fie elevi de liceu, cu vârsta între 14-19 ani, lucrând în echipe de 
minimum 2 persoane și maximum 5 persoane, sub supravegherea unui cadru didactic 
coordonator; 

• Participanții trebuie să fie înscriși și să frecventeze cursurile uneia dintre instituțiile de 
învățământ din România. 

• Participanții minori la data de 30 iunie 2021 trebuie să primească 
consimțământul formal al aparținătorilor legali pentru a putea participa la concurs. 

• Nu au dreptul să participe la concurs persoane ce sunt rude sau afinii echipei care se 
ocupă de organizarea, jurizarea sau desfășurarea concursului.  

 
 
 
 
 
 

 
1 Vizita de studiu va fi organizată în momentul în care situația epidemiologică o va permite, 

iar restricțiile de călătorie vor fi ridicate. 

 

http://www.ramonastrugariu.eu/


 

III. Cum puteţi participa:  
 

• La nivelul fiecărei instituții de învățământ eligibile se va forma o echipă de ambasadori 
juniori de 2-5 membri care, doar sub supravegherea și îndrumarea unui profesor 
coordonator, va realiza un clip video original de maximum 5 minute, pe tema “Viitorul 
Europei este viitorul meu”. Prin intermediul materialului video, fiecare 
echipă va prezenta cinci propuneri/idei privind viitorul Uniunii Europene.  

 

• Pentru participanții minori la data de 30 iunie 2021, este nevoie de un acord scris al 
reprezentanților legali (Anexa 1) prin care aceștia își dau consimțământul cu privire la 
participarea la concurs a minorilor pe care îi au în întreținere și a posibilității publicării 
ulterioare a clipurilor înscrise în concurs pe rețelele sociale și pe website-ul 
eurodeputatului Ramona Strugariu.  

 

• Materialul video trebuie transmis, până pe data de 30 iunie 2021, ora 23:59, la adresa de 
corespondență: info@ramonastrugariu.eu, fie ca atașament, fie ca link către un server 
extern de stocare (ex. WeTransfer).  

 

• E-mail-ul trebuie să fie transmis cu titlul Înscriere concurs „Viitorul Europei este viitorul 
meu” și să conțină, pe lângă materialul video, Anexa 2 privind datele de contact, 
completată și semnată de către profesorul coordonator și acordurile 
scrise din partea reprezentanților legali ai participanților minori (Anexa 1).  

 

• Participantul trebuie să furnizeze toate datele de identificare. Dacă una dintre informațiile 
personale nu este completată corect, participantul poate fi descalificat, chiar dacă a fost 
declarat drept câștigător. Sunt descalificate automat persoanele care participă la concurs 
asumându-și o identitate falsă. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din concurs 
sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care 
acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a înscris utilizând date false, sau încearcă 
să influențeze concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile 
Regulamentului. 

 

• Fiecare instituție de învățământ poate fi reprezentată în cadrul concursului de o singură 
echipă.  

 

• Prin înscrierea și participarea la Concurs participanții își păstrează drepturile de 
proprietate intelectuală și acordă dreptul de a fi folosite imagini (fotografii/înregistrări 
audio-video) și materialele care fac obiectul Concursului pentru informare și promovare, 
cu recunoașterea autorului. 

 

• Perioada de desfășurare a concursului: 17 mai 2021 – 30 iunie 2021, ora 23:59.  
 

• Câștigătorii vor fi anunțați în săptămâna 12-16 iulie 2021 pe pagina oficială a deputatului 
european Ramona Strugariu, https://www.facebook.com/RamonaVictoriaStrugariu și pe 
cele ale birourilor locale. 
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IV. Condiţii legate de conţinut: 
 

• să nu includă conţinut explicit sau sugestiv sexual sau conţinut defăimător despre vreun 
grup etnic, rasial, de gen, religios, profesional sau de vârstă ori despre persoanele cu 
dizabilităţi, să nu fie sau pornografic şi să nu conţină nuditate; 

 

• să nu promoveze alcoolul, drogurile, tutunul, armele sau folosirea acestora sau alte 
activităţi care pot părea periculoase sau cu anumite mesaje politice extremiste; 

 

• să nu defăimeze, să nu reprezinte în mod necorespunzător şi să nu conţină comentarii 
denigratoare despre alte persoane sau naționalități; 

 

• să nu conţină materiale pentru care drepturile de autor sunt deţinute de alte persoane 
(inclusiv fotografii, sculpturi, picturi sau alte lucrări de artă sau imagini utilizate pe pagini 
de internet, la televiziune, în filme sau alte medii); 

 

• să nu includă utilizarea accentuată de mărci, logouri sau însemne comerciale (precum 
ambalaje sau interioare/exterioare de clădiri) private şi să nu promoveze vreo marcă sau 
vreun produs; să nu conţină informaţii de identificare precum numere de înmatriculare, 
nume de persoane; 

 

• să nu conţină materiale care includ nume, fotografii sau alte indicii care permit identificarea 
unor persoane în viaţă sau decedate fără acord; 

 

• să nu reflecte şi să nu constituie o încălcare a legii. 
 
V. Selectarea câştigătorilor: 
 

• Clipul câștigător va fi selectat de deputatul european Ramona Strugariu, alături de echipa 
sa, pe baza unor criterii clare și transparente: relevanța pentru tema concursu lui (2 
puncte), argumentare și claritate transmitere mesaj și idei (5 puncte), originalitate și 
creativitate pentru transpunerea temei în video (2 puncte), montaj și grafică (1 punct). 

 

• Contestațiile pot fi depuse în maximum 24 ore după afișarea rezultatelor printr-un e-mail 
transmis către info@ramonastrugariu.eu, motivând cu argumente clare solicitarea de 
reevaluare a clipului înscris în concurs.  

 

• Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și 
dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Concursului, cu condiția inștiințării 
prealabile a participanților cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care orice 
modificare/completare la Regulament va deveni aplicabilă. 

 
V. Premii 
 

• Premiul I constă într-o vizită de studiu la Bruxelles pentru întreaga echipă de concurs 
(maximum 5 elevi și un profesor coordonator), pentru care vor fi acoperite în integralitate 
cheltuielile legate de transportul internațional, 2 nopți de cazare și minimum 2 mese/zi. 
Premiul câștigat nu poate fi înlocuit cu alte produse sau câștiguri și nici nu se acordă 
contravaloarea în bani. 

 

• Vor fi oferite 5 premii I, primelor echipe clasate, care vor obține cele mai multe puncte în 
urma jurizării. 
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• Echipele finaliste vor primi certificate de participare, precum și mai multe materiale 
promoționale realizate sub egida grupului Renew Europe (agende, pixuri, USB flash drive-
uri, umbrele, etc.).  

 
VI. Informare și mediatizare  
  

• Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul 
informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol 
informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în 
conformitate cu prevederile prezentului Regulament.  

 

• Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de 
fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui 
Concurs sau imaginea organizatorului sau afiliaților acestuia.  

 
VII. Prelucrarea datelor cu caracter personal  
 

• Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt persoanele fizice 
care se înscriu în Concurs potrivit Regulamentului, indiferent dacă se dovedește ulterior 
că aceste persoane nu îndeplineau condițiile pentru a fi considerate participanți potrivit 
regulamentului.  

 

• Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și temeiul juridic pentru fiecare: 
 

 Datele cu caracter personal ale Participanților sunt prelucrate în temeiul relației 
contractuale ce este stabilită prin acceptarea Regulamentului, în scopul desfășurării 
Concursului, desemnării câștigătorilor, atribuirii premiilor și soluționării situațiilor 
legate cu derularea concursului.  

 Datele Participanților câștigători sunt prelucrate și în vederea îndeplinirii obligațiilor 
legale care incumbă Organizatorului (cum ar fi cele în materie financiar-contabilă, 
fiscală, de arhivare). Publicarea datelor Participanților câștigători se poate realiza în 
temeiul obligației legale care incumbă Organizatorului potrivit legislației.  

 Datele Participanților pot fi prelucrate de Organizator și în contextul soluționării 
cererilor privind exercitarea drepturilor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal.  

 Organizatorul poate prelucra date și în scopul soluționării altor plângeri formulate de 
persoanele care se consideră vătămate, în temeiul interesului legitim al acestuia.  

 Organizatorul poate prelucra datele cu caracter personal pentru apărarea drepturilor 
acestuia, pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului, pentru 
investigarea unor eventuale încălcări, realizarea diverselor raportări, analize sau 
studii în interesul său legitim.  

 Categoriile de date cu caracter personal prelucrate sunt în principal obținute direct de 
la persoanele vizate și includ de exemplu: nume și prenume, număr de telefon, 
semnătura. Furnizarea acestor date este necesară pentru executarea contractului, 
respectiv pentru a asigura participarea în cadrul Concursului.  

 Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesară desfășurării 
Concursului, iar ulterior, în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, 
dar fără limitare la, legislația financiar-contabilă, fiscală, respectiv de arhivare.  

 În calitate de persoane vizate de activitățile de prelucrare beneficiați de următoarele 
drepturi conform prevederilor legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu 
caracter personal: 

a) acces la date puteți solicita și primi o confirmare de la Organizator cu privire la detaliile 
prelucrărilor de date (ce date prelucrăm și în ce scop, unde și cât timp le stocăm, cine are 
acces la ele etc.) 



 

b) rectificare dacă datele pe care le utilizăm sunt inexate sau incomplete le puteți actualiza 
printr-o cerere (de exemplu, dacă v-ați schimbat numărul de telefon) 
c) ștergere puteți solicita să ștergem o parte sau toate datele pe care le avem despre 
dumneavoastră. Nu vom putea da curs cererii în toate cazurile deoarece legea poate obliga 
să păstrarea datelor pentru o anumită perioadă de timp.  
d) restricționare  
e) portabilitate 
f) opoziție 
g) procesul decizional automatizat, iar în cazul acestui concurs nu sunteți supus unei decizii 
automate. 
h) retragerea consimțământului dacă prelucrăm datele pe baza consimțământului 
dumneavoastră, îl puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efect doar 
pentru viitor.  
i) plângere dacă sunteți nemulțumit, vă puteți adresa oricând Autorității Naționale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-
30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România). 
 
VIII. Alte clauze 
 

• Participanților la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte 
suplimentare. 

• Pentru informații suplimentare privind Concursul, prezentul Regulament, respectiv pentru 
alte comunicări cu Organizatorul, de exemplu, reclamații, corespondența cu privire la 
premii și altele, vă rugăm să utilizați următoarele detalii de contact: 
info@ramonastrugariu.eu L-V, 09:00-17:00). 
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