


 

 

Regulamentul 

de 

organizare a evenimentului  

“Ziua Renault România” 

24 septembrie 2017 

 

Art 1. Organizatorii evenimentului ”Ziua Renault România” 

 

- AUTOMOBILE DACIA S.A., cu sediul social în Mioveni, Strada Uzinei, nr. 1, judeţul 

Argeş, cod 115400, România, înmatriculată în Registrul Comerţului Argeş sub numărul 

J03/81/1991, cod unic de înregistrare/CIF/cod de înregistrare în scopuri de TVA RO160796, 

reprezentată prin dl Yves Caracatzanis, Director General, în calitate de ORGANIZATOR  

(denumită în continuare „AUTOMOBILE DACIA” sau „Organizator 1”); 

 

- ASOCIAŢIA RENAULT DACIA SPORT, cu sediul în oraşul Voluntari, judeţul Ilfov, Şos. 

Pipera-Tunari nr. 2/III North Gate Business Centre, CUI 28249070, reprezentată prin d-na 

Silvia Voinea, în calitate de Preşedinte al Consiliului Director, în calitate de 

ORGANIZATOR (denumită în continuare „ASOCIAȚIA” sau „ORGANIZATOR 2”);  

 

- GRAFFITI PUBLIC RELATIONS S.R.L., cu sediul în Bucureşti, România, Str. Iordache 

Golescu nr. 17, sector 1, înregistrată la Registrul Român al Comerţului cu.nr.J40/718/2009, 

cod IBAN RO 65 INGB 000 1 008 1 8924 8910, cod fiscal 24980530, reprezentată legal de 

către Dl Bogdan TOMOIAGĂ, Director Executiv, în calitate de ORGANIZATOR (denumită 

în continuare PARTENER ); 

 

 

Art 2. Participanţi 

 

Participanţii la Eveniment sunt:  

 

- angajații entităților din cadrul Grupului Renault în România (Automobile Dacia SA, Renault 

Commercial Roumanie SRL, Renault Mecanique Roumanie SRL, Renault Technologie Roumanie SRL) 

și ai entitǎților, RCI Finanțarea România SRL, RCI Leasing Romania IFN SA, RCI Broker de 

asigurare SRL), - membrii familiilor acestora - soț/soție, copii/nepoți, părinţi şi/sau surori/fraţi ce se 

vor ȋnscrie direct sau indirect (prin intermediul angajaţilor). Angajații entităților menționate anterior 

pot ȋnscrie ȋn plus la eveniment și o persoană care nu este rudǎ sau afin cu salariatul (cu vȃrsta de 

minim 18 ani), pentru a participa la eveniment, în data de 24 septembrie 2017. 

 

Organizatorii pot decide prelungirea termenului de exprimare a opţiunii de a participa la eveniment. 

Participarea la eveniment se va face doar în următoarele condiţii:  

- fiecare participant s-a înscris pe sine şi/sau membrii familiei şi, pentru persoanele care nu sunt 

rude sau afini cu salariatul, un singur prieten din afara familiei în perioada de efectuare a 

înscrierilor, pe site-ul renaultday.ro; 

- în ziua de 24 septembrie 2017, începând cu ora 8.30, la intrarea în incinta unde se va organiza 

evenimentul – platforma Dacia, Poarta 2 sau Poarta 3 (acces scări), fiecare participant la 

Eveniment se va legitima cu cartea de identitate și/sau legitimație salariat și/sau copie certificat 

naștere (pentru minori);  



- fiecare participant va semna o declarație pe propria răspundere de participare la evenimentul 

Renault Day Romȃnia 2017. Aceasta este disponibilă pe site-ul renaultday.ro; 

- pentru minori, declaraţia pe proprie răspundere de participare la evenimentul Renault Day 

Romȃnia 2017 va fi completată şi semnată de către reprezentatul legal; 

- accesul la eveniment se va face pe baza declarației pe proprie rǎspundere semnate, ulterior 

prezentǎrii documentelor de identitate; 

- persoanele care nu au fost înscrise, în prealabil, nu vor putea participa la eveniment;  

 

Art. 3. Data şi locul evenimentului: 24 septembrie 2017, platforma Dacia de la Mioveni. 

 

Art. 4. Procedură de participare: 

 

A. CROS  
Circuitul ales este pe Strada Uzinei, cu o lungime de 2.000 m/tur. Categorii:  

1. Categoria copii 6 – 11 ani – 400 m   

2. Categoria copii 12 - 16 ani – 1200 m   

a. Fete – 1.200 m   

b. Băieți – 1.200 m 

3. Categoria adulţi sub 35 de ani: 

a. Femei  - 2.400 m   

b. Bărbaţi – 2.400 m   

4. Categoria adulti peste 35 de ani: 

a. Femei  - 2.400 m   

b. Bărbaţi – 2.400 m   

 

Fiecare concurent va primi un număr de concurs. Fiecare cursă va fi arbitrată de 12 arbitri: 2 - la start, 

2 - la sosire, 4 - pe traseu şi 4 - la secretariat înscrieri.  

Se acordă premii de participare pentru toți participanții la categoria copii 6-11 ani, trei premii pentru 

categoria copii 12-16 ani – fete (I, II şi III), trei premii pentru categoria copii 12-16 ani – baieți (I, II 

şi III), trei premii pentru categoria adulți sub 35 de ani – femei (I, II şi III), trei premii pentru categoria 

adulți sub 35 de ani – bărbați (I, II şi III), trei premii pentru categoria adulți peste 35 de ani – femei (I, 

II şi III), trei premii pentru categoria adulți peste 35 de ani – bărbați (I, II şi III). 

 

B. TENIS DE MASĂ  

Competiția se va desfășura în interiorul uzinei, în Departamentul Presaj, la 8 mese de ping-pong.  

Meciurile se organizează astfel: fiecare meci are câte 3 seturi. Se vor juca  2 din 3 seturi. Setul se va 

juca până când unul din jucători/una din echipele jucătoare  ajunge primul/prima la 11 puncte. 

Meciurile vor fi arbitrate de 9 arbitri (câte unul la fiecare masă şi unul la secretariat). 

Nu se acordă premii.  

 

C. FOTBAL  

Se vor organiza trageri la poartă la liber, în ordinea prezentării. Nu se acordă premii. 

 

D. DRIVE TESTE 

Drive testele se vor organiza pe drumuri publice, cu monitori şi cu respectarea legislaţiei privind 

circulaţia pe drumurile publice şi a Codului rutier.  

Traseul pe care se va efectua deplasarea în drive test este prestabilit (plecare de la Poarta 3, deplasare 

pe circuit Centura Sud Mioveni, stânga în sensul giratoriu spre DN 73 direcţia Mărăcineni, stânga spre 

Colibaşi, deplasare pe B-dul Dacia până la sensul giratoriu Lidl, revenire la Poarta 3; distanţă 

aproximativ 18 km, durată aproximativă 20 de minute).   



Organizatorii au obligaţia de a se asigura că:  

1. Fiecare vehicul poate circula pe drumuri publice cu respectarea legislaţiei în vigoare (inspecţii 

tehnice la zi, RCA, stare tehnică de bună funcţionare);  

2. Fiecare şofer auto are asupra sa: declaraţia doveditoare a faptului că s-a înscris/ a fost înscris de un 

membru de familie la evenimentul Renault Day 2017 - activitate drive test, că are asupra sa permisul 

de conducere şi cartea de identitate valabile; 

3. Au fost aduse la cunoştinţa şoferilor regulile de organizare a drive testelor, conform regulamentului 

evenimentului;  

4. Este strict interzisǎ participarea la drive test a persoanelor aflate sub influența bǎuturilor alcoolice 

sau a substanțelor halucinogene; 

5.În fiecare maşină, va urca un monitor care să se asigure că vehiculul este utilizat corect şi va da 

informaţii tehnice şi de utilizare a vehiculului;  

6. Monitorul se va asigura că şoferii nu depăşesc perioada de efectuare a drive testului – maximum 20 

de minute de rulaj –şi că nu ies de pe traseul predefinit;   

7. Fiecare şofer poate lua în maşină cel mult doi pasageri care vor avea înălţime peste 135 cm (maşinile 

nu sunt dotate cu scaun pentru copil sau înălţătoare);    

 

Art. 5. Programul de desfăşurare: 

5.1  Duminică 24 septembrie 2017   

8.30 – 10.00  Sosirea participanților 

10.00 – 10.15   Deschidere eveniment 

10.15 – 16.00   Activități diverse 

16.00 – 16.30  Ceremonie premiere întreceri sportive 

16.30 – 17.00  Finalul evenimentului 

 

5.2 Parcările Uzinei din zona de acces vor fi deschise participanților. Acestea se găsesc la Poarta 1, 

Poarta 1bis, Poarta 2, Poarta 6 și de-a lungul străzii Uzinei, începând cu giratoriul din intersecția Strada 

Uzinei – Valea Neagră. În cazul în care aceste locuri de parcare se vor ocupa, participanții vor fi 

direcționați spre parcarea AILN. De acolo se va putea ajunge în zona de eveniment cu o navetă. 

Participanții vor folosi parcările în ordinea indicată de agenții de securitate.  NU se va putea parca în 

zona Porții 7 bis începând cu 22.09.2017! Participanții trebuie să se limiteze la numărul de locuri 

existent la nivel de platformă și să utilizeze autobuzele puse la dispozitie. 
  

 Art. 6. Premiile:  
 

CROS: Se vor acorda 3 premii / categorie – Locul I, Locul al II-lea şi Locul al III-lea, în funcţie de 

ordinea sosirii . În total, vor fi acordate 18 premii la cele 6 categorii.   

 

TENIS DE MASĂ: Se vor acorda diplome tuturor participanților. 

 

Premiile vor consta în medalii și diplome.  

Câştigătorii vor fi anunţaţi la finalul fiecărei competiții şi premiile se vor înmâna la sfârşitul 

evenimentului.  

 

Art. 7. Clauze speciale 

 

Prin înscrierea la eveniment, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. 

 

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a încheia sau de a prelungi campania de înscrieri. 

 



Organizatorii nu vor putea fi ţinuţi răspunzători pentru pierderi sau distrugeri ale premiilor în caz de 

forţă majoră sau caz fortuit. Revendicările nejustificate de premii, falsurile şi plângerile dovedite ca 

fiind neȋntemeiate şi abuzive, constituie temei pentru Organizator ȋn solicitarea de daune-interese. 

 

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament cu condiţia de a publica 

respectivele modificări pe pe site-ul renaultday.ro. Modificările îşi produc efectul de la data publicării 

informaţiilor. 

 

Participarea la acest eveniment sportiv se face pe proprie răspundere din punct de vedere al stării de 

sănătate. Organizatorii nu sunt răspunzători de eventualele probleme de sănătate nedeclarate ale 

participanţilor sau de eventualele accidentări ale participanţilor. 

 

Organizatorii nu sunt răspunzători de deteriorarea echipamentelor personale în timpul probelor 

sportive.  

 

Art.8. Protecţia datelor cu caracter personal 

 

Tuturor participanţilor la acest eveniment le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 

nr.677/2001. 

 

Prin participarea la acest eveniment, participanţii – persoane majore -  îşi exprimă consimţământul, în 

mod expres şi neechivoc, pentru ca datele cu caracter personal furnizate să intre în baza de date a 

Automobile Dacia, a organizatorilor, a membrilor Grupului Renault, a partenerilor contractuali ai 

acestora pentru a fi prelucrate şi utilizate în scop de publicitate/resurse umane, ȋn activitǎti ce au ca 

finalitate dezvoltarea imaginii de angajator, a societăţilor Renault România (Employer Branding 

Renault România). 

 

Participanţii au cunoştinţă de faptul că, pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe 

adresa AUTOMOBILE DACIA S.A.– Mioveni, str. Uzinei, nr.1, Argeş, Departamentul Vocea 

Clientului, îşi pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:  

 

- de a obţine, o dată pe an, confirmarea faptului că datele sunt sau nu sunt prelucrate de către 

acesta; 

- de a interveni asupra datelor transmise;  

- de opoziţie, pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia lor particulară, la 

prelucrarea datelor; 

- de opoziţie, fără vreo justificare, la prelucrarea datelor în scop de marketing direct 

 

Participarea la acest eveniment implică acordul participanţilor (personal sau ȋn calitate de 

pǎrinți/reprezentanți legali)- ca numele/prenumele lor sau ale copiilor să poată fi folosite în 

comunicarea internă şi externă de către Automobile Dacia şi celelalte entităţi juridice ale Grupului 

Renault, cu titlu gratuit, pe perioadă nedeterminată. 

 

Participarea la acest eveniment implică acordul gratuit al participanţilor (personal sau ȋn calitate de 

pǎrinți/reprezentanți legali)- ca fotografiile şi secvenţele video ce conţin imaginea lor sau a copiilor şi 

care se vor realiza în / cu ocazia evenimentului sǎ aparǎ în broşurile şi publicaţiile Organizatorilor, în 

diverse materiale promoţionale, materiale video sau alte publicaţii ale Grupului Renault. De asemenea, 

participanţii (personal sau ȋn calitate de pǎrinți/reprezentanți legali) sunt de acord ca aceste fotografii 

şi înregistrări video să poată fi folosite de entităţile juridice ale Grupului Renault pe site-urile intranet 

şi internet ale entităţilor, nelimitat în timp şi spaţiu, în comunicarea cu presa sau în materiale 

informative difuzate prin suporturile de comunicare interne și externe ale acestor entităţi.  

 

 



Art. 9. Dispoziţii finale 

 

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a descalifica orice participant a cărui activitate contravine spiritului 

de sportivitate sau care nu respectă condiţiile prevăzute la înscriere.  

 

Comercializarea, consumul de băuturi alcoolice sau introducerea de băuturi alcoolice în spaţiul de 

desfăşurare a evenimentului sunt strict interzise.  

 

Art. 10. Anularea evenimentului 

 

Organizatorii pot decide anularea evenimentului înainte de data de 24 septembrie 2017, numai în cazul 

apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majora sau caz fortuit, conform legislaţiei în vigoare, 

inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorilor, din motive independente de voinţa lor, de a continua 

prezentul eveniment. 

 

Art. 11.Litigii 

 

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale 

amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele 

judecătoreşti române competente. 

 

Acest Regulament poate fi obţinut în mod gratuit, de către orice solicitant, de pe site-ul 

www.renaultday.ro sau de la Direcţia Comunicare Grup Renault România, e-mail renaultday 

@renault.com.   

 

 

 

AUTOMOBILE DACIA S.A.   ASOCIATIA RENAULT DACIA SPORT 
prin Yves CARACATZANIS    prin Silvia VOINEA  

în calitate de Director General   în calitate de Președinte al Consiliului Director 

 

 

 

GRAFFITI PUBLIC RELATIONS S.R.L.   

prin Bogdan TOMOIAGĂ     

ȋn calitate de Director Executiv     
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