
REGULAMENTUL CAMPANIEI ,,Atentintrafic” 

DURATA CAMPANIEI 06.11.2018 – 25.11.2018 

 

 

ART. 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI  

Campania „Atentintrafic” (denumita in cele ce urmeaza „Campanie”) este organizata de: 

 

1.2. UNSAR - Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din 

Romania, cu sediul/adresa de corespondenta in Bucuresti, str. Dr. Iacob Felix nr.17-19, etaj 1, 
sector 1, cod fiscal 6347867, cont bancar nr.RO368RD8441SV17580174410, deschis la 

banca BRD - Groupe Societe Generale, Sucursala Decebal, inregistrata in Registrul 

Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 3 cu nr. 51/12.07.1994, 

email:office@unsar.ro, telefon 031.130.06.05 reprezentata de Dl. Alexandru Ciuncan avand 

functia de Director General. 

 

ART.2. FURNIZORII DE SERVICII SUPORT PENTRU CAMPANIE  

2.1. Societatea TITI AUR SRL cu sediul in str. Ion Roata, nr. 60, Barlad, judetul Vaslui, 

având numarul de inregistrare la Registrul Comertului J37/618/19.09.2007, CUI 22432930, 

cod de inregistrare fiscala: RO 22432930, cont bancar IBAN: RO28PIRB4215763495090000 

deschis la Piraeus Bank, cu adresa de corespondenta: DN1A, sos. Bucuresti – Targoviste, 

nr. 205, sat Cocani, localitatea Crevedia, judetul Dambovita, email:office@titiaur.ro, telefon 

0756.169.169, reprezentata legal de dl. Constantin AUR, având functia de General Manager. 

Si 

2.2. Digital Star Marketing, cu sediul in in Strada Luminei, nr. 8, et 1, sector 2, Bucuresti, 

inregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J40/359/2010, Cod Unic de Inregistrare 

RO26390950, numar de operator de date cu caracter personal 17604 reprezentat de Laurentiu 

Dumitrescu, avand functia de Director General. 

Si 

2.3. SC MCCANN PROFESIONAL COMMUNICATION SRL, cu sediul social/ adresa de 

corespondenţă în Bucureşti, str. Jules Michelet nr. 18, sector 1 înmatriculată în Registrul 

Comerţului sub nr. J40/11495/2004, CIF  RO 16603741, cont nr. 

RO56INGB0001008162268910 deschis la ING BANK Bucureşti, reprezentată prin – Zoltan 

Imola Marta, in calitate de Administrator. 

Si 

2.4. S.C. Tătuc Serv Consulting S.R.L., persoană juridică română, înmatriculată la 

Registrul Comerțului sub Numărul J29/2202/2016, Cod de Înregistrare Fiscală 36865534, cu 

sediul în România, Județul Prahova, Comuna Ariceștii Rahtivani, Sat Buda, Numărul 11, Cod 

Poștal 107026, Cont Bancar RO03INGB000006490642, deschis la ING Ploiești, reprezentata 

prin Costin Titel TĂTUC in calitate de Administrator. 

 

ART. 3. DURATA SI MODUL DE DESFASURARE ALE CAMPANIEI  

3.1. Campania „Atentintrafic” se va desfasura in perioada 06.11.2018–25.11.2018. 

3.2. Campania „Atentintrafic” este compusa din doua etape de participare:  

a) Etapa I -  inscrierea, validarea participantilor, tragerea la sorti si desemnarea 

castigatorilor Campaniei, conform art.6 și art.7; 

b)Etapa II -  parcurgerea unui curs de conducere defensiva nivel I organizat si sustinut de 

Academia Titi Aur in doua serii de cate doua grupe dupa cum urmeaza:  (i)Seria I in zilele 

de 17 si 18 Noiembrie 2018, (ii) Seria II  in zilele de 24 si 25 Noiembrie 2018  

 



3.3. Numarul de locuri disponibile pentru sustinerea cursurilor de conducere defensiva la 

Academia Titi Aur  este in total de 100 si va fi impartit in cate 50 de locuri aferente Seriei I 

si 50 de locuri aferente Seriei  II, 25 de locuri pentru fiecare zi de curs. 

3.4. Cele 100 de locuri la cursul de conducere defensiva nivel I sunt oferite gratuit, cu titlu 

de premiu, de Organizatorii Campaniei castigatorilor desemnati prin tragere la sorti din 

randurile participantilor validati in cadrul Etapei I. 

3.5. Valoarea unui premiu este de 200 de Euro plus TVA,  iar valoarea totala a premiilor 

oferite este de 20.000 de Euro plus TVA. 

3.6. Inscrierea pentru participarea la Campania de siguranta si preventie rutiera se va face 

pe site-ul www.asiguropedia.ro/atentintrafic/. 

3.7. In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca aceasta Campanie, 

acest fapt va fi adus la cunostinta publica.  

 

ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE  

4.1. Are dreptul sa participe in Campanie orice persoana fizica, cu varsta peste 18 ani, 

detinatoare a unui permis de conducere auto valabil la data inscrierii, avand domiciliul sau 

resedinta in Romania, are calitatea de student intr-o universitate acreditata din Bucuresti 

sau Ilfov si se inscrie pe site-ul www.asiguropedia.ro/atentintrafic/, acceptand termenii si 

conditiile prezentului Regulament.  

4.2. La  Campanie nu pot participa: angajatii organizatorului UNSAR, angajatii furnizorilor 

TITI AUR SRL, Digital Star Marketing, McCann Professional Communication si Tatuc Serv 

Consulting, sotul/sotia, rudele si afinii de gradul I si II ai angajatilor persoanelor juridice 

mentionate anterior.  

4.3. Inscrierea in Campanie are valoare de acceptare integrala si liber consimtita a 

prevederilor prezentului Regulament.  

4.4. Prin completarea datelor cu caracter personal mentionate la inscriere, conform punctului 

6.2., Participantii isi dau consimtamantul in mod expres pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal in scopul participarii la Campanie. Fara aceste date, nu avem cum sa verificam daca 

participantii indeplinesc conditiile de participare descrise la punctul 4.1. pentru castigarea 

unui loc prin tragere la sorti in cadrul Etapei II. Mai multe informatii despre prelucrarea datelor 

personale si drepturile persoanelor ale caror date sunt prelucrate se gasesc la art.13 de mai 

jos si in politica noastra de confidentialitate la adresa:https://asiguropedia.ro/wp-

content/uploads/2018/06/Politica-de-confidențialitate-UNSAR-AC.pdf.  

 

ART. 5. MECANISM DE PARTICIPARE SI DESFASURARE 

Campania are urmatorul mecanism de participare: 

5.1. Participantul la Campanie trebuie sa indeplineasca, potrivit prevederilor Art.4, conditiile 

de participare. 

5.2. Participarea la Campanie se face prin proces de inscriere urmat de un proces de tragere 

la sorti in vederea desemnarii castigatorilor premiilor constand in cursul de conducere 

defensiva nivel I organizat si sustinut de Academia Titi Aur. 

5.3. Inscrierea se face pana pe data de 14 noiembrie 2018 ora 18:00 in cazul participantilor  

care au optat pentru una din zilele de curs din seria I si pana pe data de 21 noiembrie 2018 

ora 18:00 in cazul participantilor care au optat pentru una din zilele de curs din seria II.  

5.4. Participantii care au optat pentru seria I de curs si nu au fost desemnati castigatori la 

tragerea la sorti au dreptul sa se inscrie din nou pentru castigarea unuia din locurile din seria 

II. 

 

 

http://www.asiguropedia.ro/atentintrafic/
http://www.asiguropedia.ro/atentintrafic/
https://asiguropedia.ro/wp-content/uploads/2018/06/Politica-de-confidențialitate-UNSAR-AC.pdf
https://asiguropedia.ro/wp-content/uploads/2018/06/Politica-de-confidențialitate-UNSAR-AC.pdf


 

ART. 6. PROCESUL DE INSCRIERE SI CONFIRMARE A INSCRIERILOR  

6.1. Procesul de inscriere se realizeaza accesand pagina 

https://asiguropedia.ro/atentintrafic/. 

6.2. Dupa accesarea unuia din link-urile de la punctul 6.1, viitorul participant urmeaza pasii 

de inscriere completand urmatoarele date de identificare:nume, prenume, e-mail, telefon, 

seria si numarul permisului de conducere, varsta si orasul de resedinta si alege ziua in care 

doreste sa sustina cursul de conducere defensiva nivel I. 

6.3. Datele disponibile de sustinere a cursului de conducere defensiva vor fi 17 si 18 Noiembrie 

2018 – Seria I si 24 si 25 Noiembrie 2018 – Seria II asa cum este mentionat si la punctul 3.2. 

6.4. Participantul bifeaza ca este de acord cu regulamentul concursului si cu politica de 

confidentialitate(prelucrare date cu caracter personal GDPR) a organizatorului. 

6.5. Participantul va primi o confirmare asupra finalizarii procesului de inscriere sub forma 

unui mesaj text la finalul procesului de inscriere. 

6.6. Dupa finalizareaprocesului de confirmare a inscrierilor, va avea loc un proces de validare 

a dreptului de participare a celor inscrisi care consta in verificarea conditiilor de participare 

prevazute la Art.4. Procesul de validare va fi sustinut de furnizorul campaniei Digital Star 

Marketing. 

6.7. Procesul de validare va fi efectuat pentru toti candidatii care au finalizat cu succes 

procesul de inscriere la Campanie. 

6.8. In urma validarii  participantilor conform punctelor 6.6. si 6.7. se va intocmi lista cu toti 

participantii care indeplinesc conditiile prevazute la art.4 cu respectarea  optiunii referitoare 

la data aleasa de participare conform punctului 6.2.. 

 

ART.7 TRAGEREA LA SORTI(EXTRAGEREA) SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR 

7.1. Lista cu participantii declarati valizi va intra intr-un proces de tragere la sorti aferent 

numarului de locuri din Seria  I si respectiv numarului de locuri aferent Seriei II conform 

punctelor 3.2. si 3.3. 

7.2. Se va respecta optiunea participantului referitoare la data de  participare la cursul de 

conducere defensiva nivel I.  

7.3. In urma tragerii la sorti vor fi alesi un numar de 50 de castigatori aferenti Seriei I si un 

numar de 50 de castigatori aferenti Seriei II. In cadrul tragerii la sorti vor fi extrase si cate 

10 rezerve pentru fiecare serie. 

7.4. Tragerea la sorti va fi realizata folosind un mecanism automat de tragere la 

sorti(random.org). 

7.5. Participantii care vor fi desemnati castigatori in urma tragerii la sorti vor primi un e-

mail de confirmare asupra faptului ca au castigat premiul curs de conducere defensiva nivel 

I organizat si sustinut de Academia Titi Aur).  

7.6. E-mail-ul de confirmare va contine detalii referitoare la modul in care castigatorii pot 

intra in posesia premiului: data, perioada si locatia unde se va sustine cursul,etc). 

7.7. Castigatorii vor fi anuntati, de asemenea, pe site-ul www.asiguropedia.ro si FB 
Asiguropedia.ro. 

7.8. In cazul in care un participant la Campanie nu este declarat castigator pentru  I pentru 

care acesta a optat initial, acesta poate sa continue procesul de inscriere la campanie pentru 

Seria II, neavand nici o restrictie in acest sens. 

7.9. Castigatorii campaniei vor fi obligati sa aiba asupra lor permisul de conducere valabil in 

original/dovada privind dreptul de a conduce si legitimatia de student in original/dovada ca 

sunt studenti la o univerisitate acreditata din Bucuresti sau Ilfov in ziua cand se prezinta 

pentru a sustine cursul de conducere defensiva nivel I la Academia Titi Aur. 

https://asiguropedia.ro/atentintrafic/
http://www.asiguropedia.ro/


 

 

 

 

ART.8. TRANSPORTUL CASTIGATORILOR SI DETALII TEHNICE PRIVIND CURSUL   

8.1. Pentru participantii declarati castigatori, Organizatorul pune la dispozitia acestora 

transport gratuit din Bucuresti (Piata Victoriei) pana la sediul unde se va sustine cursul 

respectiv DN1A, sos. Bucuresti-Targoviste 205, Cocani, Crevedia, Judetul Dambovita si retur. 

8.2. Cursul este format din o parte teoretica si o parte practica si incepe la ora 09:00 AM si 

se finalizeaza la ora 17:00 PM in fiecare din zilele aferente Seriei I, respectiv Seriei II ale 

Campaniei. 

8.3. Participantii vor avea masa de pranz si cofee break incluse in toate zilele de sustinere a 

cursului. 

8.4 In cadrul Seriei I si Seriei II va fi integrat un modul de educatie rutiera – sustinut de un 

consultant specializat si un modul de educatie financiara sustinut de un reprezentant 

UNSAR. 

8.5 In cadrul cursului, participantii vor fi invitati sa completeze doua chestionare 

anonimizate in scop de prelucrare statistica, documente care contin informatii referitoare la 

experienta la volan, istoricul de conducere al participantului si alte informatii relevante 

referitoare la modul de comportament in trafic al acestuia. 

8.6. Sustinatorii cursurilor de conducere defensiva care au completat chestionarele 

mentionate la punctul 8.5. vor fi invitati dupa 6 luni de la finalizarea cursului sa completeze 

on-line pe platforma Asiguropedia un nou chestionar prin care se vor evalua rezultatele 

cursului. 

 

 

ART.9. RESPONSABILITATE 

 

9.1. Organizatorul acestei campanii nu îsi asuma raspunderea pentru cazurile in care, din 

motive diverse, neimputabile Organizatorului si fara nicio legatura cu acesta, un Participant 

desemnat castigator nu poate sau nu doreste sa participe la cursul de conducere defensiva. 

De asemenea, Organizatorul acestei campanii nu îsi asuma raspunderea pentru nicio cauza  

care nu este consecinta culpei sale si care ar putea afecta dreptul de participare la acesta 

Campanie. 

9.2. Organizatorul si Societatea TITI AUR SRL sunt doua entitati juridice separate si 

independente, motiv pentru care Organizatorul nu-si asuma nicio raspundere, daca, din 

motive care nu tin de propria culpa, cursul de conducere defensiva nivel I organizat si 

sustinut de Academia Titi Aur nu se mai tine total sau partial ori este modificat programul 

de desfasurare. De asemenea, Organizatorul isi declina orice raspundere pentru eventualele 

prejudicii pe care participantii le-ar putea suferi pe timpul trasportului dus-intors mentionat 

la puntul 8.1., precum si pe parcursul desfasurarii cursului. 

 

ART.10. LITIGII 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la cursurile de conducere defensiva 

se vor rezolva pe cale amiabila, sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi 

solutionate de instantele judecatoresti romane competente. 

 

ART. 11. REGULAMENTUL CAMPANIEI 



7.10.Participarea la acesta Campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor 

prezentului Regulament. Regulamentul de participare va fi afisat pe site-ul Asiguropedia.ro si 

FB Asiguropedia pe toată durata companiei.  

 

 

 

ART.12. INCETAREA COMPANIEI 

Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă 

majoră, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din 

motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Forta majora inseamna 

orice eveniment extern care nu poate fi prevazut, absolut invincibil si inevitabl a carui aparitie 

il pune pe Organizator in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 

 

Art.13. PROTECTIA DATELOR  CU CARACTER PERSONAL  

13.1. Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu 

prevederile prezentului Regulament si isi dau consimtamantul expres pentru prelucrarea 

datelor cu caracter personal pe car ele vor furniza in scopul particiaparii la Campanie.  

13.2. De asemenea, sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a 

societatilor Titi Aur SRL, Digital Star Marketing SRL si MCCANN PROFESIONAL 

COMMUNICATION SRL i ca Operatori imputerniciti ai Organizatorului, in scopuri precum: 

inscrierea la Campanie si, in caz de castigare prin tragere la sorti, la cursurile de conducere 

defensiva nivel I sustinute la Academia Titi Aur, realizarea de rapoarte statistice cu privire la 

consumatori. 

13.3. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia 

imputernicitilor sai. 

13.4. Prin inscrierea la aceasta campanie, participantii sunt de acord cu prevederile 

prezentului Regulament. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea 

datelor personale ale Participantilor la cursul de conducere defensiva nivel I si sa le utilizeze 

conform legislatiei in vigoare. 

13.5. Furnizorii imputerniciti de Organizator au acces la datele cu caracter personal ale 

participantilor la campanie. 

13.6. Atat Organizatorul cat si Furnizorii – sunt obligati ca in termen de 6 luni de la 

finalizarea campaniei sa stearga datele Participantilor. 

13.7.Organizatorul si Furnizorii se obliga, de asemenea, sa respecte toate prevederile 

Regulamentului UE nr.679/2016 (GDPR) si ale celorlalte reglementari aplicabile, pentru 

protectia datelor dvs. personale stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior 

incheierii acesteia pe o durata de 6 luni de la finalizarea Campaniei. 

 

ART. 14. MODIFICAREA REGULAMENTULUI 

 

14.1. Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament care este 

obligatoriu pentru toti participantii.  

14.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a 

prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, urmand a face publice 

respectivele modificari cu minim 24 de ore inaintea intrarii in vigoare pe site-ul 

Asiguropedia.ro si FB Asiguropedia.ro.14.3. Nicio modificare nu poate produce efecte 

retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de 

drepturile deja obtinute. 



14.3. Prezentul Regulament, precum si eventualele modificarivor fi disponibile in mod 

gratuit oricarei persoane interesate, pe toata durata desfasurarii campaniei pe site ul 

Asiguropedia.ro si FB Asiguropedia. 

 

 

 

 

ART. 12. – ALTE CLAUZE 

Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor participantilor.  

Organizatorul este indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a 

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care 

le implica organizarea si desfasurarea companiei. 

 

 

UNSAR – Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania  

 

 

 

TITI AUR SRL – Acadamia Titi Aur  

 

 

 

Digital Star Marketing    

 

 

 

SC MCCANN PROFESIONAL COMMUNICATION SRL 

 

 

 

S.C. Tătuc Serv Consulting S.R.L 

 

 


