
REGULAMENTUL COMPETIŢIEI 

„CAMERA9” 

DESFĂŞURATĂ ÎN PERIOADA 5.07.2016  – 29.05.2017 

 

 

 

1. ORGANIZATORUL COMPETIŢIEI 

 

Prezenta competiţie, Camera9 (denumită în continuare „Competiţia”), este organizată 

de publicaţia Scena9.ro, program al BRD - Groupe Société Générale S.A., persoană 

juridică română, cu sediul în România, Bucureşti, B-dul Ion Mihalache, nr. 1-7, sector 1, 

înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/608/1991, având CUI/CIF RO 361579, 

înregistrată ca operator de date cu caracter personal nr. 1788, şi Asociaţia Cinemascop, 

persoană juridică fără scop lucrativ de naţionalitate română, cu sediul în Bucureşti, 

Intrarea Serdarului nr. 5, sector 1, având cod de înregistrare fiscală 31074962 și cont 

 RO69BRDE445SV69405184450, deschis la Banca BRD Triumf, reprezentată legal prin 

Tudor Reu, Membru asociat (denumiţi în continuare „Organizatori”). Participanţii la 

Competiţie sunt obligaţi să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor 

prezentului regulament (denumit în continuare „Regulament”), aşa cum sunt specificate 

în continuare. 

 

  

2. DURATA COMPETIŢIEI 

 

2.1 Competiţia se desfăşoară în perioada 6.07.2016 – 29.05.2017, inclusiv. 

2.2 În cazul în care Organizatorii vor decide prelungirea Competiţiei, se va încheia un act 

adiţional la Regulament. Acesta va  fi disponibil pe site-ul www.scena9.ro  

 

 

3.  PREZENTAREA GENERALĂ A COMPETIŢIEI 

 

Camera9 este un program destinat studenţilor şi masteranzilor din cadrul facultăţilor de 

film din România, indiferent de forma de învăţământ (public sau privat) şi absolvențior 

din 2016 ai acestor facultăţi. Programul îşi propune să ajute la afirmarea unei noi 

generații de regizori români pasionați de cinema-ul de autor, prin selectarea a maxim 9 



proiecte cinematografice valoroase, finanţarea realizării lor şi înscrierea la Festival de 

Cannes 2017. 

 

Competiţia se desfăşoară în mediul online, prin intermediul site-ului www.scena9.ro, 

disponibilă pentru utilizatorii de telefoane mobile, tablete şi PC.  

 

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza înscrierea oricărui proiect cinematografic 

care incită la violență şi discriminare de orice tip. 

 

4. CONDIŢII DE PARTICIPARE 

 

4.1 Competiţia se adresează studenţilor din cadrul facultăţilor de film din România, 

indiferent de forma de învăţământ (public sau privat), şi absolvenţilor din 2016  ai 

aceloraşi facultăţi (denumiţi în continuare „Participanţi”) şi care  respectă termenii şi 

condiţiile prezentului Regulament. 

 

4.2 Nu pot participa la Campanie angajaţii Organizatorilor, ai societăţilor din grupul 

Organizatorilor, precum şi afinii şi rudele până la gradul 1 ai persoanelor menţionate 

anterior.  

 

4.3 Participanţii trebuie să completeze un formular de înscriere on line, care poate fi 

gasit pe site-ul www.scena9.ro in Sectiunea Proiector. Completarea formularului de 

înscriere implică acceptarea prezentului regulament.  

 

4.4 Proiectul cinematografic inclus în competiţie trebuie să fie produs în calendarul 

stabilit de către organizatori la art. 5 al acestui Regulament.  

 

4.5 Un participant poate să înscrie mai multe proiecte în competiţie, cu condiţia să 

completeze formularul de înscriere separat pentru fiecare proiect în parte. Cu toate 

acestea, acelaşi participant nu poate fi declarat câştigător pentru mai multe proiecte cu 

care a participat în competiţie.  

4.6  Fiecare participant trebuie să trimitǎ, în afară de formularul de înscriere, un dosar al 

proiectului cinematografic care să conţină: 

- Scenariul de film de ficţiune, întocmit astfel încât să rezulte un scurtmetraj de 

minim 9 – maxim 15 minute (inclusiv genericul). 

http://www.scena9.ro/


- Rezumatul scenariului – maxim o jumătate de pagină.  

- Concepţia regizorală, care să includă motivaţia regizorală, aprecierea stilului şi a 

laturii vizuale a filmului  - maxim o pagină. 

- Numele producătorului sau a persoanei desemnate ca producător 

- Documente care să ateste calitatea de student sau masterand a realizatorului (ex: 

legitimaţie de student vizatǎ la zi, adeverinţa de absolvire a studiilor în 2016) 

 

 5.  DESFĂŞURAREA COMPETIŢIEI 

5.1  Proiectul se va derula în perioada 6 iulie 2016 - 29 mai 2017, după cum urmează: 

- 6 iulie – 1 septembrie 2016 – apel la participare; trimitere dosar cu proiectul 

cinematografic 

- 9 - 10 septembrie 2016 – anunţarea selecţiei finale  

- 10 septembrie 2016 - 10 octombrie – realizarea  proiectelor cinematografice din 

selecţia finală 

- 10 octombrie 2016 – 10 noiembrie 2016 -  analiza primului draft al filmelor 

- 10 noiembrie – 10 februarie 2017 – definitivarea post-producției filmelor şi 

pregătirea dosarelor de înscriere a proiectelor cinematografice din selecţia finală 

pentru Festival de Cannes 2017 

*Organizatorii competiţiei NU garantează selecţia la Festival de Cannes 2017 a niciunui 

proiect cinematografic din cele din selecţia finală. 

5.2 Juriul concursului este format din: 

- Luiza Vasiliu – redactor-şef – Scena9 

- Tudor Reu – producător de film – Asociaţia Cinemascop 

- Flavia Popa – Secretar General - BRD Groupe Societe Generale S.A. 

- Cristian Mungiu – realizator 

5.3 Juriul va lua în considerare toate proiectele depuse în intervalul 5 iulie – 1 

septembrie 2016. 

5.4  Selecţia şi mecanismul de organizare al competiţiei 



În perioada 6 iulie – 1 septembrie 2016, doritorii sunt invitaţi, prin apelul la participare, 

să trimitǎ dosarul şi formularul de participare prin intermediul site-ului scena9.ro 

În perioada 1 – 9 septembrie 2016, juriul va decide selecţia finală a competiţiei.  

În perioada 9 – 10 septembrie 2016, Organzatorii vor da publicităţii numele 

câştigătorilor selectaţi de către juriul competiţiei. Competiţia îşi propune selectarea a 

maxim 9 proiecte cinematografice, dar juriul competiţiei are dreptul să decidă numărul 

final de câştigători, în funcţie de calitatea proiectelor cinematografice depuse. 

În perioada 10 septembrie – 10 octombrie 2016, are loc realizarea scurtmetrajelor care 

au la bază dosarul de proiect înscris în competiţie. 

5.5 Realizatorilor producţiilor cinematografice câştigătoare ale competiţiei li se solicită 

cesiunea exclusivă către Organizatori a drepturilor de realizare şi exploatare a filmului 

respectiv pentru o perioadă de 12 luni. 

5.6  Promovarea competiţiei şi a proiectelor cinematografice din selecţia finală. 

Unul dintre obiectivele competiţiei şi al Organizatorilor este promovarea pe plan local şi 

internaţional a tinerilor cineaşti din România preocupaţi de cinema-ul de autor. 

Promovarea artistică a proiectelor cinematografice din selecţia finală va fi făcută de 

către Asociaţia Cinemascop printr-o proiecţie de gală, care va avea loc în cadrul ediţiei 

2016 a Festivalului de film Les Films de Cannes à Bucarest, în prezenţa realizatorilor, dar 

şi a oaspeţilor internaţionali ai festivalului. 

De asemenea, câştigătorii competiţiei vor avea acces nelimitat atât la toate proiecţiile 

din cadrul Les Films de Cannes à Bucarest, cât şi la workshop-urile şi întâlnirile de tip 

masterclass ale festivalului.  

6.  ACORDAREA PREMIILOR  

 

6.1. Organizatorii pun la dispoziţia fiecăruia dintre câştigătorii competiţiei un pachet de 

beneficii care constau în : 

- suma de 2000 EUR, sub formă de premiu, pentru realizarea fiecărui scurtmetraj 

în parte. În cazul în care juriul competiţiei decide selectarea unui număr de 

proiecte mai mic decât cel de 9 pe care şi l-a propus iniţial, sumele rezultate din 

această diferenţă vor fi repartizate, în mod egal, către câştigătorii competiţiei. 

Premiul se va acorda în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnarea 



câştigătorilor (anunţarea selecţiei finale).  Câştigătorii competiţiei sau 

reprezentaţii acestora, desemnaţi prin procură autentificată, vor ridica premiul 

de la sediu Asociaţiei Cinemascop, str. Intrarea Serdarului nr. 5, sector 1, 

Bucureşti. Persoana de contact: Tudor Reu. 

- următoarele servicii (pe toată perioada concursului): 

- Consultanță scenariu realizată de Cristian Mungiu 

- Consultanță producţie film realizată de Tudor Reu 

- Consultanță editare film realizată de Mircea Olteanu 

 

Organizatorii vor asigura totodată consultanța realizatorilor din selecţia finală pentru ca 

aceştia să-şi înscrie scurtmetrajele în competiţiile de profil din cadrul Festival de Cannes 

2017. 

Persoana desemnată ca producător al unui proiect cinematografic desemnat câştigător 

trebuie să prezinte, după realizarea filmului, un decont al cheltuielilor de producţie 

realizate din suma primită drept premiu. 

 

6.2 Câştigătorii  Competiţiei vor fi anunţaţi pe email şi telefonic dar şi pe site-ul 

www.scena9.ro  

 

6.2.1. În cazul în care Câştigătorul nu răspunde în termen de 7 zile lucrătoare de la 

transmiterea mesajului (e-mailului/apelului telefonic, după caz), sau Câştigătorul 

contactat refuză Premiul atribuit sau refuză furnizarea datelor de identificare 

suplimentare solicitate de Organizatori, acesta va fi invalidat, iar suma reprezentând 

premiul va fi împărţită între ceilalţi câştigători.  

În măsura în care este posibil, persoana care refuză primirea unui premiu va da o 

declaraţie în scris pentru acest refuz. În condiţiile în care persoana care refuză premiul 

nu doreşte sau se află în imposibilitatea de a da declaraţia respectivă, în forma şi în 

condiţiile solicitate de Organizatori, aceasta nu va putea să atragă în niciun fel 

răspunderea Organizatorilor în legătură cu prezenţa Competiţie.  

 

6.3. Câştigătorii se vor prezenta să ridice Premiul fie personal, fie prin intermediul 

reprezentantului persoană fizică, desemnat conform prevederilor art. 7.5. în termen de 5 

zile de la data contactării telefonice de către Organizatori. Datele de identificare ale 



Câştigătorului trebuie să coincidă cu cele comunicate telefonic reprezentantului 

Organizatorilor. 

 

6.4. Câştigătorii Competiţiei care nu se prezintă personal pentru ridicarea premiului vor 

desemna un reprezentant persoană fizică, care să fie mandatat, prin procură specială 

autentică, să ridice premiul în numele lor.  

 

Reprezentantul persoana fizică:  

- trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani;  

- va fi desemnat de către Câştigător prin procură specială (în care se va menţiona 

expres dreptul respectivei persoane fizice de a ridica premiul câştigat şi dreptul 

acesteia de a semna, în numele şi pentru Câştigător, Procesul verbal de acceptare 

a premiului).  

  

6.5. Pentru ridicarea premiului, Câştigătorul/ reprezentantul desemnat de Câştigător:  

i) va prezenta buletinul/cartea de identitate şi, dacă este cazul, documentul care atestă 

statutul de împuternicit al Câştigătorului;  

ii) va exprima acordul în scris privind acceptarea Premiului, prin semnarea unui proces 

verbal de acceptare a premiului; 

iii) în plus, reprezentantul desemnat de Câştigător va prezenta procura specială 

autentificată din care să reiasă că are dreptul de a ridica premiul câştigat şi de a 

semna, în numele şi pentru Câştigător, Procesul verbal de acceptare a premiului.  

 

6.6. Neprezentarea Câştigătorului/reprezentantului desemnat de Câştigător la sediul 

Asociaţiei Cinemascop cu buletinul/cartea de identitate şi în termen de 30 de zile 

lucrătoare de la data contactării sale telefonice, pentru semnarea procesului verbal de 

acceptare, are drept consecinţă stingerea oricăror obligaţii în  sarcina Organizatorilor de 

a preda premiul către persoana respectivă. În acest caz, Câştigătorul va fi invalidat.  

  

7. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR 

 

7.1. Câştigătorii nu au posibilitatea să primească alte beneficii şi nici să ceară 

modificarea  parametrilor Premiilor. 

7.2. Câştigătorul unui Premiu nu poate ceda premiul, în integralitatea sa, unei alte 

persoane.  

7.3 . Modificările prezentului Regulament vor face obiectul unui Act adiţional la acesta. 



  

 

8. TAXE ŞI IMPOZITE 

8.1 Pentru participarea la Campanie,  nu se percepe de la Participanţi niciun fel de taxă 

de participare directă sau disimulată.  

 

8.2 Organizatorii nu sunt răspunzători pentru plata taxelor, impozitelor sau altor 

obligaţii fiscale legate de premiile oferite. 

 

 

9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 

 

9.1. Aplicanţii iau la cunoştinţǎ, odată cu formularul de înscriere, şi o NOTĂ DE 

INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE, pe care o vor găsi pe 

www.scena9.ro, în formular. Prin trimiterea acesteiuia, Participanţii îşi exprimă acordul 

prealabil expres şi neechivoc, ca datele lor personale să fie prelucrate în scopul 

prezentei Competiţii de către BRD-Groupe Societe Generale SA în calitatea sa de  

operator de date cu caracter personal, notificat către Autoritatea Naţională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi înregistrat cu numărul 1788 

în Registrul de evidentă a prelucrărilor de date cu caracter personal.  

9.2 Datele cu caracter personal ale participanţilor la Campanie vor fi prelucrate de către 

Organizator în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter persoanal şi libera circulaţie a 

acestor date. 

 

9.3 Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune sau set de 

operaţiuni, care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace 

automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, 

adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea către terţi, 

combinarea, blocarea, ştergerea şi distrugerea.  

9.4 Datele cu caracter personal care vor face obiectul  prelucrării pentru scopul acestei 

Competiţii  sunt următoarele: nume, prenume, număr de telefon, adresa poştală, adresa 

de e-mail, adeverinţa de sudent, masterand , absolvent în 2016. 

În cazul participanţilor  care au fost declaraţi Câştigători, BRD – Groupe Societe Generale 

S.A. va solicita acestora inclusiv următoarele date personale necesare identificării 



Participanţilor: seria şi numărul actului de identitate, C.N.P. şi acordul pentru 

prelucrarea imaginii.  

 

Destinatarii datelor pot fi: BRD – Groupe Société Générale, Asociaţia Cinemascop.  

 

9.5  Persoanele fizice ale căror date sunt prelucrate în cadrul acestei Competiţii, în 

calitate de persoane  vizate, au, conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu  caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date, următoarele drepturi:  

a) dreptul la informare (art.12 din Legea 677/2001) – potrivit căruia persoana vizată 

are dreptul de a obţine informaţii cu privire la identitatea operatorului, a scopului în 

care se face prelucrarea datelor, precum şi orice alte informaţii suplimentare impuse 

de lege;  

b) dreptul de acces la date (art.13 din Legea 677/2001) – potrivit căruia persoana 

vizată are dreptul de a obţine de la Organizatori, la cerere şi în mod gratuit pentru o 

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

prelucrate de către Organizatori;  

c) dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14 din Legea 677/2001) - potrivit căruia 

persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizatori, la cerere şi în mod gratuit:  

i) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror 

prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;  

ii) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este 

conformă legii;  

iii) notificarea către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei 

operaţiuni efectuate conform lit. i) şi lit. ii), dacă o asemenea notificare nu se 

dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul 

legitim care ar putea fi lezat;  

 

d)    dreptul de opoziţie (art. 15 din Legea 677/2001) – potrivit căruia persoana vizată 

are dreptul de a se opune în orice moment: 

- din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o 

vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dipozitii 

legale contrare,  

- în mod gratuit şi fără nici o justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate 

în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie 

dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop;  



e)    dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17 din Legea 677/2001) – 

potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a cere şi de a obţine: 

(i) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice 

în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu 

caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să 

evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum şi 

competenţă profesională, credibilitatea, comportamentul său alte 

asemenea aspecte;  

(ii) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o 

afectează în mod semnificativ,dacă decizia a fost adoptată exclusiv 

pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute 

la lit i).  

f)    dreptul de a se adresa justiţiei (art.18 din Legea 677/2001) – potrivit căruia 

persoana vizată se poate adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de 

Legea 677/2001, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere 

Autorităţii de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.  

 

9.6. La cererea oricărui Participant, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea 

oricăruia dintre drepturile prevăzute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, 

Participanţii la campanie vor trimite  BRD-Groupe Societe Generale SA pe adresa Bdul 

Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti, în atenţia Cosminei Frâncu o cerere întocmită 

în formă scrisă, datată şi semnată.  

Oricărei cereri i se va ataşa o copie lizibilă a actului de identitate al solicitantului.  

 

10. LITIGII ŞI LEGEA APLICABILĂ  

 

10.1 Eventualele litigii având ca părţi pe Organizatorul Campaniei şi un Participant la 

Competiţie vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este 

posibil, acestea vor fi soluţionate de instanţa competentă.  

 

10.2 Legea aplicabilă este legea română.  

  

 

 

 

 



11.  DISPOZIŢII FINALE  

 

11.1. Regulamentul Oficial de desfăşurare al Competiţiei este disponibil, pe întreaga 

perioadă de desfăşurare a Competiţiei, în mod gratuit pentru fiecare solicitant, pe pagina 

de Internet www.scena9.ro. 

 

11.2. Prin semnarea Proceselor verbale de predare-primire a Premiului, Câştigătorii 

sunt de acord ca numele şi imaginea lor, precum şi valoarea Premiului câştigat să fie 

făcute publice în materiale publicitare tipărite/audio/video/digitale ale Organizatorilor 

şi pe pagina de Internet a acestora,  fără ca Organizatorii să aibă nicio obligaţie 

suplimentară, de plată sau de orice altă natură, faţă de Câştigători. 

 

11.3.Competiţia poate înceta sau poate fi suspendată în cazul apariţiei unui eveniment ce 

constituie forţă majoră sau caz fortuit în condiţiile legii. În contextul acestui Regulament, 

forţă majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil şi inevitabil de 

către Organizator şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi 

îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt 

incluse, fără a se limita la acestea: calamităţi naturale, războaie, incendii, inundaţii, 

greve, cutremure, alte catastrofe de orice fel. De asemenea, prin caz fortuit se înţelege un 

eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi chemat să 

răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.  

 

11.4. Eventualele reclamaţii legate de derularea Competiţiei se vor putea trimite pe 

următoarea adresă:  

BRD – Groupe Societe Generale SA, cu sediul în Bdul Ion Mihalache 1-7, sector 1, 

Bucureşti  

România, în atenţia Cosminei Frâncu, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data 

publicării listei câştigătorilor. După această dată, Organizatorii nu vor mai lua în 

consideraţie nicio contestaţie.   

 

11.5. Organizatorii nu au nicio obligaţie de a întreţine corespondența cu solicitanţii unor 

revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor.  

 

11.6. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita la, pentru 

pierderile sau întârzierile înscrierilor pe site-ul Campaniei, generate de defecţiuni 

tehnice independente de voinţa Organizatorului (de exemplu, pierderi, întârzieri sau 



orice alte probleme cauzate de providerul de Internet /conexiunea Internet a 

Participanţilor) şi nici de erorile ivite din cauza funcţionării defectuoase a serviciilor de 

Internet (de exemplu, dar fără a se limita la imaginile care nu pot fi încărcate datorită 

mărimii fișierelor sau a altor erori care nu ţin de Organizator). 

 

11.7. Prin participarea la Competiţie, Participanţii sunt de acord să respecte regulile şi 

toate condiţiile stabilite de Regulamentul Oficial al Compeititiei şi îşi asumă întreaga 

răspundere cu privire la informaţiile pe care le transmit Organizatorilor pe durata 

Campaniei. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au 

facilitat câştigarea de premii, Organizatorii au dreptul de a cere urmărirea în instanţă a 

respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. În cazul în care Organizatorii 

Competiţiei constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile 

stipulate în prezentul Regulament oficial, acesta îşi rezervă dreptul de a 

suspenda/retrage oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului respectiv, fără 

să datoreze vreo despăgubire pentru aceasta. 

 

11.8. Organizatorii Competiţiei îşi rezervă dreptul de a îmbunătăţi sau modifica 

prezentul Regulament prin întocmirea unui Act adiţional. Modificarea îşi produce 

efectele de la data publicării ei.   

 

 

 

 

 

 

 


