
Regulamentul 

de 

organizare a evenimentului 

“Renault Day 2018” 

1 iulie 2018 

 

 

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 dlAntoine Doucerain , Director General, în calitate de ORGANIZATOR 

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

- FUNDAȚIA GROUPE RENAULT ROMANIA, cu sediul în București, sector 6, Bd. 

Preciziei, nr. 24, West Gate Business Center, Corp H1, etaj 5, camera 10, reprezentată prin dna 

Adina IONESCU, în calitate de Împuternicit al Preşedintelui Fundaţiei, denumită în continuare 

„ORGANIZATOR 2” sau „FUNDAȚIA”);  

- 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 PARTENER (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), cu contract de muncǎ valabil la data evenimentului „Renault Day 2018”, respectiv la data de 1 

iulie 2018, membrii familiilor acestora - soț/soție, copii/nepoți, părinţi şi/sau surori/fraţi/cumnați 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 1 iulie 2018, însă nu mai mult de 5 însoțitori.  

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 01 iulie 2018, începând cu ora 8.30, la intrarea în incinta unde se va organiza 

evenimentul – platforma Dacia, Poarta 2, Poarta 3 (acces scări) sau Poarta 8, fiecare participant 

la Eveniment se va legitima cu cartea de identitate și/sau legitimație salariat. 

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

prezentǎrii documentelor de identitate. Pentru copiii minori, declaraţia va fi completată şi 

semnată de către reprezentantul legal, acesta asumându-şi răspunderea pentru identitatea şi 

vârsta copilului minor.  

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

Renault Day 2018. Aceasta este generată de sistem, în urma înscrierii la eveniment;  



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

 

Art. 3. Data şi locul evenimentului: 1 iulie 2018, platforma Dacia de la Mioveni.  

 

În urma lucrărilor în perimetrul uzinei Dacia, amplasarea Renault Day 2018 se va întinde de la Poarta 

2 (punct de acces), Poarta 3 (punct de acces), Poarta 7 (punct de acces pe scări), Poarta 8 (punct de 

acces de unde participanții vor fi preluați cu autobuze până la Centrul Medical, la zona de eveniment). 

Zona activităților pentru copii va fi în parcarea de la B100, iar zona Duster 4x4 și cortul pompierilor 

vor fi amplasate în parcarea Anexei 1.  

 

Art. 4. Procedură de participare:  

 

A. 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.  

 

B. FOTBAL  

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

 

C. 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, parcare TIR, 

deplasare pe circuit până la sensul giratorul LIDL, Bd-ul Dacia, Colibași, Mărăcineni, DN 73, Centura 

Sud Mioveni, 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 2018 - 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 (maşinile nu sunt dotate cu scaun pentru copil 

sau înălţătoare); Dacă unul dintre pasageri este copil, acesta trebuie să aibă peste 3 ani şi o înălţime de 

peste 150 cm şi să stea în spate, cu centura de siguranţă.  

 

Art. 5. Programul de desfăşurare:  

 

5.1 Duminică 1 iulie 2018  

 

8.30 – 10.00 Sosirea participanților  

10.00 – 10.15 Deschidere eveniment  

10.15 – 16.00 Activități diverse  

16.00 – 16.30 Acordare diplome  

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, Poarta 8 exterior 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 29.06.2018! Participanții trebuie să se limiteze la numărul de 

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

 

Art. 6. Premiile:  

 

TENIS DE MASĂ: Se vor acorda diplome tuturor participanților.  

 

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  

 

Organizatorii își asumă responsabilitatea pentru protecția datelor cu caracter personal ale salariaților, în 

raport cu prevederile legale aplicabile la momentul aplicării.  

 

Notificarea de confidențialitate aplicabilă cu privire la prelucrările de date cu caracter personal ale 

participanṭilor, este disponibilă pe site-ul gruprenault.ro, ataṣată prezentului regulament, urmând fie a 

fi comunicată pe adresa de e-mail profesională a salariaṭilor, fie remisă acestora la locul de muncă, 

inclusiv atașată la locul de desfăṣurare a „Evenimentului”.  

 

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 al evenimentului sunt strict interzise.  

 

Art. 10. Anularea evenimentului  

 

Organizatorii pot decide anularea evenimentului înainte de data de 01 iulie 2018 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, începând cu data de 25 mai 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Act adiţional nr. 1/28.06.2018 

la Regulamentul de organizare a evenimentului 

“Renault Day 2018” 

1 iulie 2018 

 

Între: 

- 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 dlAntoine 

Doucerain , Director General, în calitate de ORGANIZATOR (denumită în continuare 

„AUTOMOBILE DACIA” sau „Organizator 1”); 

 

- FUNDAȚIA GROUPE RENAULT ROMANIA, cu sediul în București, sector 6, Bd. Preciziei, nr. 

24, West Gate Business Center, Corp H1, etaj 5, camera 10, reprezentată prin d-na Adina IONESCU, 

în calitate de Împuternicit al Preşedintelui Fundaţiei, denumită în continuare „ORGANIZATOR 2” 

sau „FUNDAȚIA”); 

 

- 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 PARTENER (denumită în continuare PARTENER); 

 

A intervenit prezentul act adiţional în următoarele condiţii: 

 

Se modifică Art. 2 în ceea ce privește accesul, după cum urmează: 

- în ziua de 01 iulie 2018, începând cu ora 8.30, la intrarea în incinta unde se va organiza 

evenimentul – platforma Dacia, Poarta 3, Poarta 7 (acces scări) sau Poarta 8, fiecare participant 

la Eveniment se va legitima cu cartea de identitate și/sau legitimație salariat. 

 

Se modifică Art. 3 după cum urmează: 

În urma lucrărilor în perimetrul uzinei Dacia, amplasarea Renault Day 2018 se va întinde de la Poarta 

2, Poarta 3 (punct de acces), Poarta 7 (punct de acces pe scări), Poarta 8 (punct de acces de unde 

participanții vor fi preluați cu autobuze până la Centrul Medical, la zona de eveniment). Zona 

activităților pentru copii va fi în parcarea de la B100, iar zona Duster 4x4 și cortul pompierilor vor fi 

amplasate în parcarea Anexei 1. 

 

 

Încheiat în trei exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

AUTOMOBILE DACIA S.A.    FUNDAȚIA GROUPE RENAULT ROMANIA 

Prin Antoine DOUCERAIN    Prin Adina IONESCU 

în calitate de Director General    în calitate de Împuternicit al Preşedintelui 

Fundaţiei 

 

 

 

 

GRAFFITI PUBLIC RELATIONS S.R.L. 

prin Bogdan TOMOIAGĂ 

ȋn calitate de Director Executiv 

 


