REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ESEURI ORGANIZAT DE SOCIETATEA CIVILĂ DE
AVOCAȚI ZAMFIRESCU RACOȚI VASILE & PARTNERS

ORGANIZATORII CONCURSULUI
S.C.A. ZAMFIRESCU RACOȚI VASILE & PARTNERS - Societate Civilă de Avocați, cu sediul în
București, str. Plantelor nr. 12 sector 2, C.I.F. RO 8056279, telefon 021 311 05 17, fax 021
311 05 19, reprezentată legal prin Avocat partener Cosmin Vasile (în cele ce urmează
denumită în continuare ”Organizatorul”,
ÎN PARTENERIAT CU:
REVISTA DILEMA VECHE SI
JURIDICE.RO
lansează concursul de eseuri pe tema ”Restrângerea libertăților individuale în context
pandemic” (denumit în cele ce urmează ”Concursul”) cu respectarea prevederilor cuprinse în
prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”).

Pandemia a polarizat și radicalizat societatea românească. Iată de ce, prezentul concurs își
propune să analizeze și să dezbată zguduitoarea încercare pe care o traversam și cu care ne
confruntam din punct de vedere juridic, sociologic, etic și filozofic.
Alegerea „eseului”, ca specie a prozei literare, are rostul de a oferi rigurozității dreptului
metoda prin care să fie mai lesne descifrat, premisă fără de care argumentele pro și contra
nu ar putea dobândi profunzimea și sensul atât de necesare pentru a putea fi înțelese.

ART.1. REGULAMENTUL CONCURSULUI
1.1. Termenii şi condiţiile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toţi participanţii.
1.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul şi de a suspenda şi/sau
înceta desfășurarea Concursului, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în
aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială, precum și dreptul de a
actualiza prezentul Regulament , doar înainte de începerea efectivă a Concursului.
1.3. Organizatorul poate stabili parteneriate pentru susținerea acestui Concurs.
Art.2. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
2.1. Concursul se va desfășura în perioada 03 noiembrie 2021 – 03 decembrie 2021.
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2.2. Premiile vor fi anunțate până la data de 13 decembrie 2021 și oferite câștigătorilor până
la data de 17 decembrie 2021.
Art.3. PARTICIPANȚI ȘI PREMII
3.1. Pot participa la Concurs absolvenții licențiați în științe juridice ai unei facultăți de profil
din cadrul oricărei universități acreditate din România sau dintr-un alt stat membru al
Uniunii Europene (a căror diplomă de licență a fost echivalată în Romania sau într-un alt
stat membru al Uniunii Europene).
3.2. Fiecare candidat poate trimite o singură lucrare. Juriul nu va ține cont de lucrările
subsecvente trimise de același candidat.
3.3. Nu pot participa la concurs, direct sau prin interpuși, persoanele care sunt angajate în
raporturi de muncă, de conlucrare profesională sau de colaborare cu Organizatorul.
3.4. Premiile Concursului vor consta în:
3.4.1. 3 premii în bani, după cum urmează: un premiu în cuantum de 20.000
(douăzecimii) lei pentru locul I, un premiu în cuantum de 15.000
(cincisprezecemii) lei pentru locul al II-lea și un premiu în cuantum de 10.000
(zecemii) lei pentru locul al III-lea, acordate de către ZRVP precum și
3.4.2. Editarea, publicarea și mediatizarea celor mai valoroase lucrări secționate de
juriu.
Art. 4. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
4.1. Începând cu data de 03 noiembrie 2021 și până la data de 03 decembrie 2021, persoanele
eligibile conform art. 3.1. și 3.2. sunt invitate sa trimita, in forma electronica, la adresa de
e mail: concurs@zrvp.ro, un eseu cu tema: ”Restrângerea libertăților individuale în
context pandemic”. Lucrarea va trebui sa fie insotita de : (i) copia actului de identitate (ii)
copia diplomei de licență, ambele certificate pentru conformitate cu originalul și (iii) o
declarație din care să rezulte că este de acord cu primirea și procesarea datelor cu
caracter personal în scopul desfășurării Concursului în acord cu prezentul Regulament,
iar în eventualitatea în care lucrarea sa va fi selectată spre publicare, ca este de acord să
cesioneze cu titlu gratuit drepturile de autor Organizatorului.
4.2. Eseurile trimise cu încălcarea prevederilor art. 4.1. si lucrările expediate ulterior datei
limită comunicată de organizatori, nu vor fi luate în considerare.
4.3. Eseul va fi redactat în limba română, format document .doc (Microsoft Word), font Times
New Roman, corp 12, spațiere la 1 rând, aliniere Justify și va avea maximum 6 pagini A4.
4.4. Eseurile trebuie să aibă un conținut original şi să respecte drepturile de autor. Se vor
menționa expres eventualele surse de informare şi documentare la finalul documentului
(menționarea bibliografiei nu este luată în calcul la stabilirea lungimii eseului). Vor fi
descalificate eseurile care se dovedesc a fi plagiate în orice proporție.
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Art. 5. JURIUL
5.1. Juriul Concursului va fi alcătuit din cinci membri. Componența juriului va fi următoarea:
5.1.1. Dl. CĂLIN-ANDREI ZAMFIRESCU - Președinte
5.1.2. D-na IOANA ENE-DOGIOIU - Membru
5.1.3. Dl. CORNELIU BÎRSAN - Membru
5.1.4. Dl. CORNELIU-LIVIU POPESCU – Membru
5.1.5. Dl. SEVER VOINESCU - Membru
5.2. Înainte de a fi prezentate juriului, lucrările vor fi secretizate, fiecare dintre ele primind un
număr de ordine în raport cu care, ulterior jurizării, autorul va fi identificat.
5.3. Notarea lucrărilor se va face de fiecare membru al juriului, individual, fără a avea
cunoștință de nota acordată aceleiași lucrări de către ceilalți membri. Dacă există mari
diferențe de notare cu privire la aceeași lucrare, președintele juriului va putea cere
recorectarea respectivei lucrări.
5.4. Notarea lucrărilor se va face prin acordarea unui punctaj unitar, de la 1 la 10, 10 fiind
nota maximă.
5.5. Deliberările juriului nu sunt publice.
5.6. Hotărârea privind desemnarea câștigătorilor Concursului, precum și candidații ale căror
lucrări vor fi selecționate în vederea publicării, va fi luată cu majoritatea simplă a
membrilor juriului și va fi comunicata prin publicare pe pagina de web www.zrvp.ro și
www.juridice.ro și pe adresa de e-mail a candidaților. Hotărârea juriului este definitivă.
Nu se admit contestații.
Art. 6. DREPTURI DE AUTOR
6.1. Organizatorul decide să publice oricare dintre eseurile selecționate pe suport material
sau în mediul on-line, pe un site de specialitate, fără vreo obligație de remunerare a
autorilor.
6.2. Autorii eseurilor își dau acordul ca Organizatorul să decidă asupra publicării lucrării, prin
simplul act al participării la Concurs și completării declarației arătate la art. 4.1. pct. (iii)
din prezentul Regulament.
Art. 7. ACORDAREA PREMIILOR
7.1. În termen de 5 de zile de la data informării privind desemnarea sa drept câștigător al
Concursului, participantul va transmite Organizatorului datele contului bancar in care sa
se efectueze plata premiului. În cazul în care, în termenul stabilit, câștigătorul nu
transmite aceste date, premiul va putea fi consemnat pe numele câștigătorului la orice
instituție de credit sau prin intermediul procedurilor reglementate de lege, costurile
consemnării fiind reținute de către Organizator.
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7.2. Plata premiului în bani se va face la valoarea netă și se va realiza prin virament bancar în
contul câștigătorului, în acord cu prevederile art. 7.2. de mai sus.
7.3. Eventualele comisioane bancare vor fi suportate de câștigător.
Art. 8. REGULAMENTUL CONCURSULUI
8.1. Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România
prin publicarea pe paginile web www.zrvp.ro și www.juridice.ro, fiind accesibil pe
întreaga durată a Concursului.
Art. 9. VALOAREA PREMIULUI. TAXE ŞI IMPOZITE
9.1. Valoarea premiului în bani este brută.
9.2. Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină, să declare și să vireze impozitul datorat
pentru veniturile constând în premiul în bani acordat câștigătorului în conformitate cu
prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și
completările ulterioare, orice alte obligații de orice altă natură, în legătură cu acestea,
fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.
ART.10. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
10.1. În vederea desfășurării Concursului și a îndeplinirii obligațiilor privind premierea, datele
cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către Organizator.
10.2. Datele de contact ale însărcinatului cu protecția datelor din cadrul Organizatorilor
pentru întrebări sau clarificări cu privire la datele cu caracter personal pot fi solicitate la
adresa de e-mail: monica.sandu@zrvp.ro.
10.3. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, cod numeric personal, email, actele
de studii, cont bancar. Datele aferente diplomei de licență și ale cărții de identitate vor
fi colectate pentru a verifica dacă este îndeplinită condiția cu privire la nivelul și tipul
studiilor participantului la momentul transmiterii lucrării. De asemenea, datele privind
contul bancar vor fi colectate doar în cazul câștigătorului, pentru care Organizatorul este
obligat sa rețină la sursă și apoi, să vireze impozitul din premii, conform reglementărilor
fiscale în vigoare.
10.4. Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza prezentului Regulament se va realiza în
conformitate cu politicile de prelucrare a datelor cu caracter personal ce pot fi accesate
la următoarea adresă: https://zrvp.ro/legal/personal-data-processing-policy/.
Art. 11. ÎNCETAREA, ÎNTRERUPEREA, SUSPENDAREA CONCURSULUI
11.1. Concursul poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii

unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității
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Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în
bune condiții a Concursului.
11.2. Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau

remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive
independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în
imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria
acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații,
greve și blocade, cutremure, epidemii, alte catastrofe de orice fel, precum și orice
reglementare care poate apărea ulterior anunțului de desfășurare a Concursului și care
poate interzice, suspenda sau modifica termenii Regulamentului. În această categorie
intră și actele emise de autoritățile competente și care conțin măsuri pentru prevenirea
și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 pe teritoriul României, dacă acestea
suspendă, întârzie sau împiedică în tot sau în parte desfășurarea Concursului conform
prezentului Regulament.
11.3. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive

independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial desfășurarea
Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea
obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau
întârziată, conform art. 1351 C.civ. Organizatorul este obligat să comunice
participanților la Concurs, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră,
existența acestuia.
Art.12. DISPOZITII FINALE:
12.1. Participarea la Concurs presupune, fără niciun echivoc, acceptarea prevederilor
prezentului Regulament.
12.2. Orice modificare a prezentului Regulament se va face prin act adițional scris și va fi
anunțată pe pagina web www.zrvp.ro și www.juridice.ro.

ORGANIZATORUL
SCA ZAMFIRESCU RACOȚI VASILE & PARTNERS
Prin av.Cosmin Cristian Vasile
Avocat Coordonator
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