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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 
“motoASIGURARE ” – al Asociației motoADN  

 

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI  

1.1. Organizatorul este Asociația motoADN – pentru dezvoltarea națională a 
motociclismului cu sediul social în strada Aluviunii nr.16, Sector 4, București, 
înregistrată la Judecătoria sector 4 în baza Hotărârii Judecătorești nr. 218 din data 
de 15.12.2018, cod fiscal 40366036 și cod unic de înregistrare 27486/A/2018 
înregistrat în Registrul National al ONG, denumit în continuare „Organizatorul”.  

1.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa prezentul 
Regulament, precum și dreptul de a înceta sau întrerupe desfășurarea campaniei 
care face obiectul acestui regulament, fără drept de compensare, cu condiția ca 
orice modificare să fie adusă la cunoștința publicului. Modificarea Regulamentului se 
poate realiza prin întocmirea unui act adițional la acesta, care va fi disponibil pe site-
ul motoADN.ro în vederea consultării și luării la cunostintă a prevederilor acestuia de 
către toți participanții.  

1.3. Campania va putea fi întreruptă de către Organizator, oricând în timpul duratei 
de desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră în acord cu prevederile 
Noului Cod Civil, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive 
independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a campaniei.  

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, 
precum și dreptul de a înceta Campania înainte de termen, prin încheierea unui act 
adițional la Regulament, urmând că modificările și/sau completările să fie făcute 
publice pe site-ul motoADN.ro  

1.5. Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din 
România. Anexele sau actele adiționale la Regulament fac parte integrantă din 
acesta.  

2. CONDIȚII DE PARTICIPARE  

2.1. La această Campanie poate participa orice persoană fizică ce a împlinit vârsta 
de 18 ani până la data de 01 iulie 2021 și care cunoaște prezentul Regulament, cu 
care este întru totul de acord, și dorește să participe la Campanie. La această 
Campanie nu este permisă participarea angajaților Organizatorului și nici a 
membrilor familiilor acestora.  

2.2. Participarea la această Campanie implică îndeplinirea condițiilor prevăzute la 
art. 2.1 de mai sus, precum și acordul expres al participanților, cunoașterea și 
acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament de către toți participanții la 
Campanie, precum și consimțământul participanților ca datele lor cu caracter 
personal să fie prelucrate de Organizator în scopul organizării prezentului concurs și 
a acordării premiului, dar și a intrării în posesie a premiului.  
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Furnizarea datelor personale nu este obligatorie, dar nu este posibilă participarea la 
concurs fără aceste date ca urmare a imposibilității de organizare a acestui concurs 
în lipsa lor.  

De asemenea, înregistrarea în acest concurs implică acordul expres din partea 
participanților ca Organizatorul să folosească̆ răspunsurile furnizate de către 
participant pentru a crea statistici anonimizate sau chiar să transmită răspunsurile 
către parteneri cu condiția anonimizării datelor, astfel încât să nu fie posibilă 
identificarea răspunsurilor furnizate de către o anumită persoană.  

Concursul „motoASIGURARE”, presupune publicarea de către organizator a 
statisticilor anonimizate. 

3. ARIA DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI  

3.1. Campania se va desfășura pe teritoriul României, în perioada 07.07.2021 – 
07.09.2021.  

3.2. Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului 
Regulament.  

3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica perioada Campaniei pe parcursul 
derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public, cu respectarea 
prevederilor Secțiunii 1.4. de mai sus.  

4. MECANISMUL CAMPANIEI. JURIUL. VALIDAREA REZULTATELOR. 
PREMIILE  

4.1 Asociația motoADN derulează un studiu referitor la utilizarea asigurărilor de către 
motocicliști pentru a dezvolta produse dedicate. În acest scop asociația pune la 
dispoziția tuturor celor interesați un formular de sondare a opiniei participantului . 
Fiecare respondent este înscris automat în concurs dacă a completat adresa de 
email pentru identificare și comunicare rezultate. 

Fiecare Participant ce a distribuit (share) pe Facebook faptul ca a participat la acest 
sondaj poate câștiga un miniset de chei moto. 

4.2 Mecanismul de desfășurare a concursului 

Toate persoanele ce au răspuns complet la întrebările din formularul de sondaj și au 
comunicat adresa de email la care pot fi contactați și au apăsat butonul de facebook 
share din cadrul formularului de sondaj sunt înscrise automat în concurs.  

4.2.1 Etapa 1. Lansare sondaj – în data de 07.07 2021 asociația va post pe pagina 
sa de facebook și pe site detalii despre concurs precum și linkuri către formularul de 
sondare. 
Se face cunoscut proiectul, mecanismul de participare, votare, se încurajează follow-
erii paginii de facebook motoADN să participe la acest sondaj.   

4.2.2 Etapa 2. Derulare în perioada 07.07.2021 – 07.09.2021 
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4.2.2.1 Răspunsul la sondaj. Concurenții sunt încurajați să răspundă la sondaj 
pentru a îmbunătăți produsele de asigurare dedicate comunității moto. 

4.2.2.2 Votul. Toți participanții la acest sondaj se înscriu automat în concurs dacă au 
lăsat adresa de email și dacă au apăsat butonul facebook share. Astfel, vor posta pe 
pagina personală de facebook faptul că au participat la acest sondaj.  

Acest post pe pagina personală a fiecărui concurent va trebui să primească cât mai 
multe like-uri. Astfel, cei care au cele mai multe like-uri, vor fi desemnați câștigători 
conform condițiilor din acest regulament 

4.2.3 Etapa 3. Desemnare câștigători. 20.09.2021  

4.1.3.1 primii 60 de concurenți ce eu participat la acest sondaj vor câștiga automat 
un miniset de chei moto daca au respectat condițiile de înscriere în concurs – 
specificate mai sus; 

4.1.3.2  40 de concurenți cu cele mai multe likuri primite pe posturile referitoare la 
participarea la concurs vor primit automat un miniset de chei moto.  

Pentru această etapă, fiecare concurent trebuie să trimită în data de 08 septembrie 
2021, un mesaj privat la pagina de facebook a motoadn sau un email la adresa 
contact@motoadn.ro cu : 

- numărul de like-uri primite la postul în cauză 
- link câtre postul în cauză, pentru verificare 

Netrimiterea acestui email în acest termen, înscrierea unui număr de likeuri mai 
mare decât cel real, sau un link incorect, duc la descalificarea automată a 
concurentului, fără o înștiințare prealabilă. 

Organizatorul are posibilitatea de a reaminti prin email concurenților de acest 
termen, dar neprimirea emailului de către un concurent nu este în răspunderea 
organizatorului, iar concurentul nu poate solicita anularea descalificării 

4.2.4 Juriul de validare  

Va fi format din reprezentanți ai Organizatorului, ai partenerilor. Membrii Juriului vor 
fi comunicați în ziua jurizării pe pagina concursului din siteul motoADN.ro. Membrii 
juriului sunt aleși de organizator și nu pot fi contestați de către participanții la 
concurs. 

4.2.5 Validarea rezultatelor  

Toate emailurile trimise de către participanți, conform punctelor de mai sus vor fi 
contorizate de către membrii juriului și vor fi verificate.  

Astfel, se identifică primele 40 de posturi în funcție de numărul de like uri. Pentru 
fiecare dintre acestea se verifică dacă postul este activ și se validează numărul de 
voturi comunicat de către concurent. Dacă numărul comunicat de către concurent 

mailto:contact@motoadn.ro
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este mai mare decât numărul de like-uri identificat de juriu, atunci concurentul este 
descalificat automat. 

De asemenea dacă link-urile comunicate de concurent conform punctelor de mai sus 
sunt greșite, concurentul este descalificat. 

4.2.6 Premiile 

Premiile acordate în cadrul acestui concurs reprezintă 100 de miniseturi de chei 
moto cu o valoare totală de 9.000lei. Acest cost include și costurile de logistică 
necesare livrării premiilor la adresa câștigătorilor. 

Premiile se acordă pentru două tipuri de câștigători: 

- Primii 60 de participanți la sondaj; 
- Posturile despre concurs cu cele mai multe like-uri – primele 40 de astfel de 

posturi. 

4.2.7. Participanții care nu sunt declarați câștigători, prin simplul fapt al înscrierii în 
campanie, renunță̆ la a solicita Organizatorului vreo sumă de bani sau vreo altă 
prestație din partea Organizatorului.  

4.3 Câștigătorii trebuie să ofere Organizatorului următoarele date necesare validării: 
nume, prenume, numărul de telefon, adresă de e-mail. În cazul în care câștigătorul 
nu poate fi contactat din culpa lui (de ex. nu a menționat o adresă de email validă, nu 
răspunde la emailul primit, refuză să furnizeze datele necesare în vederea validării 
premiului în decursul a 3 (trei) zile lucrătoare, acesta va fi descalificat și va pierde 
premiul, acesta urmând a se acorda următorului clasat în categoria de premii din 
care a făcut parte cel care a fost descalificat.  

În cazul în care câștigătorul nu își revendică premiul în termen de 30 zile, acesta 
este pierdut.  

4.5. Organizatorul poate face public numele câștigătorilor pe pagina sa de Facebook 
și pe site-ul motoADN.ro.  

4.6. Intrarea în posesia premiilor: 
Pentru a putea intra în posesia premiilor, finaliștii desemnați câștigători trebuie:  

- Să nu fi fost descalificați  

- Să furnizeze, prin e-mail la contact@motoadn.ro, datele necesare acordării 
premiilor.  

- Să se prezinte la sediul organizatorului sau a partenerilor săi pentru ridicarea 
premiului sau să accepte livrarea acestuia prin curier.  

5. LIMITAREA RĂSPUNDERII 
5.1 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative 
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de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea 
acestei campanii.  

5.2 În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul campaniei, 
decizia Organizatorului este definitivă.  

5.3 Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea câștigătorului de a intra 
în posesia premiului.  

5.4 Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare intrării în posesia premiului 
nu vor fi luate în considerare de către Organizator.  

6. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR  

6.1. Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și Participanți, pe de 
altă parte, se vor rezolvă pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este 
posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe. 

6.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative 
de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea 
acestei Campanii.  

6.3. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau facilitat 
câștigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în 
instanță a respectivelor persoane, pe bază dovezilor existente.  

7. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI  

7.1. Campania va putea fi întreruptă în caz de forță majoră sau printr-o decizie a 
Organizatorului, dar nu înainte de a anunța publicul pe pagină web, inclusiv în cazul 
imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua 
prezenta Campanie.  

7.2. Situațiilor avute în vedere la art. 8.1. le sunt asimilate și hotărârile și/sau actul de 
putere publică al instanței competențe sau altei autorități publice competențe, 
precum și cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și 
desfășurarea Campaniei să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.  

7.3. În situațiile avute în vedere la art. 8.1 și 8.2 Organizatorul este exonerat de orice 
răspundere față de participanții la prezentul concurs.  

8. FORȚA MAJORĂ  

8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care 
nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv 
imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui 
apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile 
asumate prin Regulament.  
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8.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial 
executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat 
de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioadă în care această 
îndeplinire va fi împiedicată sau întârziata, conform Cod civil. Organizatorul, dacă 
invocă forță majoră, este obligat să comunice Participanților la Campanie existența 
acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.  

9. REGULAMENTUL OFICIAL  

9.1. Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și 
să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului 
Regulament Oficial.  

9.2. Regulamentul va fi disponibil pe pagină web a organizatorului - motoadn.ro  

9.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică sau de a schimba prezentul 
Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să între în vigoare numai după 
anunțarea prealabilă a acestora.  


