
 

 

Regulamentul concursului de proiecte „Grădina din curtea școlii” 

 

Art. 1 - Organizatorul 

1.1 Organizatorul concursului de proiecte cu premii „Grădina din curtea școlii” (denumit în 

continuare „Concursul”) este SOCIETATE DEZVOLTARE COMERCIAL SUDULUI 

(SDCS) S.R.L., cu sediul social în Calea Văcărești, nr. 391, etaj 2, camera 1, sector 4, București, 

România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al Municipiului București sub nr. 

J40/11072/2004, Cod Unic de Înregistrare RO 16586012, avand numar de operator de date 

personale 12126 (denumită în continuare „Organizator”). Concursul se derulează prin 

intermediul S.C. DECI SE POATE S.R.L., cu sediul în Str. Postavarul, Nr.5, Sector 3, 

București, înregistrată la Registrul Comerțului al Municipiului București sub nr. J40/13426/2005, 

Cod Unic de Înregistrare RO17833978, în calitate de Agenție împuternicită, desfășurand 

activități legate de regulamentul Concursului, jurizare, organizare și promovare a Concursului, 

denumită în cele ce urmează „Agentie" 

1.1.2 În ceea ce privește operațiunile privind colectarea și/sau prelucrarea de date cu caracter 

personal, confidențialitatea acestora este asigurată, aceste operațiuni vor fi realizate de 

Organizator sau Agenție, în calitate de împuternicit. 

1.1.3. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, modificată şi 

completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia 

vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Organizatorul sau Agenția Împuternicită, 

are obligația de a administra în condiţii de siguranţă, şi numai pentru scopurile specificate, datele 

personale pe care participanții le vor furniza despre ei, un membru al familiei ori o altă persoană.  

Prin înscrierea în Concurs, participanții îşi asumă prevederile prezentului Regulament şi sunt de 

acord cu faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate şi să intre în baza de date a 

Organizatorului sau a Agenției. Datele personale colectate nu vor fi folosite pentru campanii 



viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele şi serviciile 

Organizatorului sau Agenției, prin orice mijloace de comunicare (poștă, e-mail, SMS).  

Conform Legii nr. 677/2001, participanții beneficiază de dreptul la informare, dreptul de acces, 

de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supuși unei decizii individuale şi dreptul de a se 

adresa justiției. 

Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o 

solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de 

acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi 

legitime legate de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, 

cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, 

printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în 

conformitate cu prevederile Legii 677/2001.  

Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi 

semnată, la Societate Dezvoltare Comercial Sudului (SDCS) S.R.L., cu  sediul social în Calea 

Văcărești nr. 391, etaj 2, camera 1, Sector 4, București, România, în atenția departamentului de 

marketing.  

De asemenea, participanților le este recunoscut dreptul de a se adresa justiţiei.  

1.1.4. Participarea la concursul vizat de prezentul Regulament implică acceptarea necondiționată, 

exclusivă și irevocabilă a participanților ca numele, fotografiile și materialele filmate cu aceștia 

și câștigătorii să poată fi făcute publice și exploatate în orice scop, inclusiv publicitar și 

exceptând scopul comercial, de Organizator și/sau subcontractanți ai acestuia, fără nici un fel de 

pretenții din partea participanților și/sau câștigătorilor. Participanții la concurs, membrii ai 

echipelor instituției de învățământ se pot înscrie numai cu acordul părintelui sau al tutorelui 

legal, Organizatorul fiind absolvit de orice răspundere decurgând din participarea minorilor, 

precum şi de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de participarea elevului 

respectiv la acest concurs. Înscrierea în Concurs echivalează cu acordarea consimțământului 

reprezentanților legali ai elevilor pentru prelucrarea de către Organizator a datelor personale ale 

elevilor participanți. În scopul facilitării îndeplinirii acestei obligații legale, unul dintre profesorii 

coordonatori are obligația de a obține din partea reprezentanților legali ai elevilor acordul 



prealabil al acestora privind colectarea şi utilizarea datelor cu caracter personal ale elevilor pe 

care le furnizează Organizatorului în vederea participării la Concurs. 

Prin înscrierea la Concurs, participanții (coordonatorii şi elevii membri ai echipelor participante) 

îi permit Organizatorului să utilizeze toate şi oricare elemente componente ale dreptului la 

propria imagine – astfel cum este recunoscut de lege – ce aparține fiecărui participant şi derivă 

din realizarea proiectului ori generic din participarea acestora la concurs, în scopul promovării 

prezentului concurs precum şi a oricăror ediții ale concursurilor / sau programelor dezvoltate de 

Organizator. În mod deosebit, Organizatorul poate utiliza materialele (imagini, video, proiecte) 

puse la dispoziție de participanți pentru susținerea proiectelor sale, în realizarea materialelor de 

comunicare şi promovare a prezentului concurs precum şi a unei eventuale alte ediții ale acestui 

Concurs, precum şi a oricăror altor ediții ale concursurilor / sau programelor dezvoltate de către 

Organizator. 

Participanții și câștigătorii nu pot solicita Organizatorului și/sau subcontractanților săi vreo sumă 

de bani sau vreo altă prestație din partea Organizatorului pentru exploatarea drepturilor 

patrimoniale de autor/conexe (prevăzute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor audio-video 

și/sau fotografice conținând imaginea, numele și sunetul (vocea) acestor persoane (participanți și 

câștigători), surprinse/fixate pe orice tip de suport de organizator și/sau subcontractanții săi cu 

ocazia înscrierii, participării la concurs, extragerii și acordării premiilor. 

1.2. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) 

care este obligatoriu pentru toți participanții. Întrucât prin acest concurs nu se realizează 

promovarea ori referirea la produsele şi serviciile oferite de către Organizator pe piață și nu se 

intenționează atragerea clientelei, nicio comunicare nu are caracter comercial și ca atare nu 

reprezintă și nu se asimilează loteriei publicitare, astfel cum acest termen este definit de 

Ordonanța Guvernului nr. 99 din 29 august 2000) privind comercializarea produselor şi 

serviciilor de piață. 

1.2.1 Prin participarea la acest Concurs de proiecte participanții confirmă că au luat act de 

prezentul Regulament. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, 

condițiilor și prevederilor prezentului Regulament. 

 



Art. 2 - Durata și locul de desfășurare a Concursului 

2.1. Concursul este organizat și desfășurat pe teritoriul României și se adresează exclusiv 

instituțiilor de învățământ din Sectorul 4 al municipiului București. 

2.2. Concursul va începe la data de 2.05.2017 și se va încheia la data de 31.05.2017. 

Art. 3 – În ce constă Concursul 

3.1. Concursul de proiecte „Grădina din curtea școlii” se adresează exclusiv instituțiilor de 

învățământ din Sectorul 4 al municipiului București. Organizatorul oferă posibilitatea școlilor din 

această zonă administrativă a Bucureștiului să depună proiecte care vizează amenajarea unei 

grădini de flori, situată în incinta școlilor respective, în valoare totală de 3.000 de euro, în 

echivalent RON, calculat la cursul Euro/RON comunicat de Banca Națională a României si 

valabil in data acordarii efective a premiului. 

3.2. Concursul de proiecte este destinat elevilor din clasele primare și gimnaziale, mai exact 

copiilor din clasele IV – VII. 

3.3. Proiectele înscrise în concurs vor fi analizate de un juriu format din reprezentanți ai 

Organizatorului, ai Agenției și ai Societății de amenajări peisagistice, care vor selecta câștigătorii 

în funcție de următoarele criterii: (i) creativitate, (ii) respectarea temei de concurs, conform 

articolului 8 de mai jos, (iii) încadrarea în buget (3.000 de euro, în echivalent RON, calculat la 

cursul Euro/RON comunicat de Banca Națională a României si valabil in data acordarii efective 

a premiului) și a (iv) termenelor și condițiilor prevăzute de prezentul Regulament. 

3.4. Pentru participarea la acest Concurs, echipa trebuie să realizeze desene, schițe sau colaje in 

care sa ilustreze cum isi doresc ei sa arate grădina scolii lor. 

Pentru realizarea lucrărilor, echipele vor primi din partea Organizatorului materiale personalizate 

(coli de hârtie în format A2), precum și informații despre plantele și elementele de decor care pot 

fi amenajate în conformitate cu condițiile climatice din România. 

3.5. Concursul se adresează exclusiv elevilor și are ca scop dezvoltarea creativității și implicarea 

lor în activități de protecția mediului. Implicarea profesorilor trebuie să fie minimă și să se 

rezume la coordonarea echipelor și asigurarea infrastructurii ori suportului didactic dar nu trebuie 

să implice realizarea parțială sau totală a vreunei părți din lucrările realizate de elevi. 



Școlile participante trebuie să se înscrie în concurs folosind date de contact valide şi complete. 

Odată cu înscrierea în concurs, fiecare participant, prin reprezentanții săi legali, declară pe 

propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv al 

drepturilor de autor în privința oricărui material utilizat în realizarea proiectelor sau persoana 

îndreptățită și răspunde pentru cazurile în care anumite materiale înscrise de către participanți în 

concurs încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unor terți sau sunt luate din diverse 

surse, protejare de drepturi de autor sau de proprietate intelectuală. În cazul în care Organizatorul 

va primi în perioada desfășurării concursului informări oficiale și/sau formale în măsură să 

demonstreze că anumite materiale cu care echipele s-au înscris la concurs încalcă legile sau 

drepturile vreunui terț, Organizatorul poate lua decizia de a descalifica proiectul respectiv. 

Art. 4 – Înscriere și calendar de desfășurare 

4.1. Se pot înscrie în concurs elevii din clasele IV – VII, care se organizează în echipe de patru 

copii. Un elev nu poate face parte din mai multe echipe. Întrucât premiul se acordă instituției de 

învățământ, elevii unei școli se pot asocia într-o echipă, numai cu alți colegi din aceeași instituție 

de învățământ în care învață. Nu este necesar ca elevii ce intră în componența echipei 

participante să aibă aceeași vârstă sau să facă parte din aceeași clasă, însă este obligatoriu ca 

elevii (membrii) fiecărei echipe participante să facă parte din aceeași unitate de învățământ. 

O echipa se poate inscrie in concurs cu o singura lucrare. In concurs sunt primite maxim 125 de 

echipe, respectiv 500 elevi, în ordinea înscrierii.  

4.2. Înscrierea se face de fiecare școală în parte, prin trimiterea unui e-mail la adresa 

dan@decisepoate.ro, până la data de 5 mai 2017, inclusiv. E-mail-ul va preciza următoarele date 

și informații: denumirea și datele de identificare ale instituției de învățământ, numele, prenumele 

și funcția profesorului coordonator (conform clauzei 4.4 de mai jos), confirmarea că a luat la 

cunoștință de prevederile prezentului Regulament, componența nominală a echipelor.  

4.3. Participanții trebuie să respecte următorul calendar de desfășurare:  

 2-5 mai 2017: formarea echipelor la nivelul fiecărei instituții de învățământ, însoțită de 

acordul reprezentanților legali ai membrilor fiecărei echipe, privind faptul că datele lor personale 

vor fi prelucrate şi vor intra în baza de date a Organizatorului sau a Agenției, precum și cu 

privire la acceptarea prevederilor prezentului Regulament. 



 5 mai 2017: transmiterea echipelor, precum și numele participanților, către Agentia 

imputernicita, prin trimiterea unui e-mail la adresa dan@decisepoate.ro. Fiecare echipa va avea 

un nume ales de membrii ei. 

 8-15 mai 2017: elaborarea lucrărilor, cu respectarea cerințelor din prezentul Regulament.  

 15 mai 2017: colectarea lucrărilor și înscrierea lor în concurs, operațiuni realizate de 

Agenția Imputernicita. 

 16 mai 2017: jurizarea și stabilirea echipei castigatoare. 

 17 mai 2017: festivitatea de premiere, care va avea loc în incinta centrului comercial Sun 

Plaza, cu începere de la ora 18.30. 

 18-19 mai 2017 (sau  în perioada 25-26 mai 2017, in functie de conditiile meteo) 

amenajarea gradinii. Amenajarea va fi facuta de o echipa de peisagisti profesionisti, cu sprijinul 

elevilor care doresc sa se implice și numai sub atenta supraveghere a cadrelor didactice ale 

instituției de învățământ câștigătoare. 

4.4. Instituțiile de învățământ deleagă profesori coordonatori care să reprezinte școlile din care 

provin pe întreaga durată a concursului.  

Art. 5 – Premiile Concursului 

5.1. Organizatorul Concursului de proiecte „Grădina din curtea școlii” pune la dispoziția 

participanților un premiu mare pentru școala în care învață membrii echipei câștigătoare, precum 

și premii de participare pentru toți copiii, membri ai echipelor înscrise în acest concurs. 

5.2. Marele premiu în valoare de 3.000 de euro (în echivalent RON, calculat la cursul Euro/RON 

comunicat de Banca Națională a României si valabil in data acordarii efective a premiului) 

constă în amenajarea unei grădini în suprafață de cel mult 150 de metri pătrați, aflată în incinta 

școlii a cărei echipa a fost declarată câștigătoare. Amenajarea va fi realizată, pe cât posibil, în 

concordanță cu și astfel încât să reproducă lucrarea declarată câștigătoare și în limitele bugetului 

menționat. Participanții acceptă faptul că amenajarea peisagistică poate să nu asigure 

reprezentarea 1/1 a proiectului echipei declarate câștigătoare, echipa de amenajări urmând să 

facă tot posibilul, în limite bugetului, în vederea reproducerii proiectului echipei declarate 



câștigătoare. Orice neconcordanțe cu privire la situația reală de la față locului, care împiedică 

implementarea proiectului echipei câștigătoare, va determina adaptarea proiectului.   

O singură echipă va fi declarată câștigătoare în urma jurizării. Decizia juriului privind evaluarea 

proiectelor și selectarea proiectului câștigător are în vedere considerente subiective, de ordin 

estetic. Ținând seama că proiectele sunt realizate de elevii instituției de învățământ organizați în 

echipe, jurizarea nu poate ține cont de anumite criterii obiective și de aceea nu poate fi 

contestată. 

Institutia de invatamant nu va intra in posesia banilor, ci va beneficia de amenajările gradinii. 

5.3. Premiile de participare constau in insigne si diplome pentru toti participantii. Insignele 

acordate tuturor participanților sunt evaluate la valoarea de 4.1 RON pentru o insignă. 

Art. 6 – Festivitatea de premiere 

6.1. Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul festivității de premiere din data de 17 mai 2017, care va 

avea loc în incinta centrului comercial Sun Plaza, de la ora 18.30. 

6.2. Toți elevii înscriși în concurs, impreuna cu parintii lor si profesorii coordonatori sunt invitati 

la festivitatea de premiere, unde vor primi premii de participare și diplome. 

Art. 7 – Amenajarea grădinii  

7.1. Pentru amenajarea grădinii din instituția de învățământ declarată câștigătoare, Agentia va 

contracta o societate de amenajări peisagistice.  

7.2. Lucrările de amenajare vor avea loc în perioada 18-19 mai 2017 sau, în caz de condiții 

meteo nefavorabile, în perioada 25-26 mai 2017. 

7.3. La lucrările de amenajare vor putea asista elevii echipei declarate câștigătoare, sub atenta 

supraveghere si pe răspunderea unui cadru didactic supraveghetor. 

Art 8. – Elemente care compun grădina si care trebuie sa se regăsească in proiectele depuse 

de echipe: 

- 20 Thuja Occ. 'Smaragd' 

- 9 Thuja occidentalis 'Little Champion' 



- 9 Juniperus horizontalis  mix ( Juniperus horizontalis 'Andorra Compact')  

- 6 Hortensii 

- 5 Chaenomeles in var 

- 5 Liliac 

- 9 Buddleja sp 

- 25 Astilbe 

- 15 Lavanda 

- 25 Rosa The Fairy 

- 45 Hemmerocalis sp 

- 100 mp gazon 

Art. 9 – Dispoziții finale și tranzitorii 

9.1.  Agentia este responsabilă pentru implementarea proiectului în conformitate cu cerințele 

prezentului Regulament.  

9.2. După predarea gradinii amenajate, îngrijirea plantelor va cădea exclusiv în sarcina 

beneficiarului ei, respectiv instituției de învățământ care o preia în administrare.  

9.3. Pentru lucrările efectuate la solicitarea Agentiei, societatea de amenajări peisagistice va oferi 

o garanție de conformitate, în acord cu legislația în vigoare, precum și indicații referitoare la 

întreținerea corespunzătoare a plantelor din interiorul grădinii.  

Sub nici o formă, Agentia, Organizatorul sau societatea de amenajări peisagistice nu pot fi trași 

la răspundere pentru neîntreținerea corespunzătoare a amenajării predate.  

9.4. Beneficiarul / Institutia de invatamant este responsabil(a) sa: 

 - comunice concursul elevilor; 

 - obtina eventualele autorizatii necesare pentru amenajarea gradinii; 



 - asigure că amenajarea peisagistică corespunde Normelor de protecție a spațiilor verzi pe 

teritoriul municipiului București precum și oricăror altor regulamente de amenajare peisagistică, 

valabile pe teritoriul municipiului București; 

 - asigure frontul de lucru: eliberarea amplasamentului si a cailor de acces, precum și 

supravegherea elevilor care asistă lucrările de amenajare peisagistică; 

 - asigure intretinerea gradinii dupa ce aceasta a fost predata; 

- permita montarea in gradina amenajată a unui panou având o suprafață de 70x50 cm pe 

care va fi mentionat textul ”Gradina amenajata de elevii (numele elevilor), cu sprijinul Sun 

Plaza.” si a altor 4 panouri cu Stiati ca despre plante. Panorile vor fi realizate și montate pe 

cheltuiala Organizatorului. 

9.5. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe 

intreaga durata a Concursului, in format electronic, pe www.sun-plaza.ro si pe 

www.facebook.com/Sun.Plaza.Shopping.Center. Organizatorul își rezervă dreptul de a 

modifica/sau completa fără preaviz Regulamentul sau chiar de a suspenda și/sau înceta 

desfășurarea acestuia, ori ce a modifica perioadele de derulare pe perioada desfășurării 

Concursului, prin încheierea unui act adițional ce va face parte integrantă din Regulament. Orice 

modificare de acest fel va fi adusă la cunoștință participanților in format electronic, pe www.sun-

plaza.ro si pe www.facebook.com/Sun.Plaza.Shopping.Center. 

9.6. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii 

publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. 

Informatiile pe astfel de materiale se supun prevederilor prezentului Regulament 

 

Organizatorul 

SOCIETATE DEZVOLTARE COMERCIAL SUDULUI (SDCS) S.R.L. 

Prin, 

DECI SE POATE S.R.L.    

 În calitate de AGENȚIE ÎMPUTERNICITĂ 
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