
REGULAMENTUL	CONCURSULUI	 
„GUERRILLA	CAMP	2018	–	Come	as	you	are”	

 
 

Art.	1	–	Organizatorul	
 
1.1.	Organizatorul	concursului	„Guerrilla	Camp	2018	–	Come	as	you	are”	(denumit	in	continuare	
„Concursul”)	 este	 societatea	 RADIO	 GUERRILLA	 S.R.L.,	 cu	 sediul	 in	 Bucuresti,	 Sector	 2,	 Calea	
Mosilor,	 Nr.	 213,	 Bl.	 21A,	 Sc.	 1,	 Et.	 2,	 Ap.	 20,	 Camera	 1,	 inregistrata	 la	 Registrul	 Comertului	
Municipiului	Bucuresti	sub	nr.	J40/12530/2015,	avand	CUI	RO35121447.	 
1.2.	Concursul	este	destinat	tinerilor	antreprenori	cu	start-upul	in	sange,	aflati	la	prima	initiativa	
de	business,	cu	o	idee	buna	si	clara,	dar	lipsiti	de	mijloace	pentru	a	“o	porni”	si	se	va	desfasura	
conform	prevederilor	prezentului	regulament	(„Regulamentul”)	care	este	obligatoriu	pentru	toti	
Participantii.	 
1.3.	 Prin	 participarea	 la	 aceast	 Concurs,	 se	 prezuma	 cunoasterea	 Regulamentului	 si	 acordul	
Participantilor.	 Participantii	 se	 obliga	 sa	 respecte	 si	 sa	 se	 conformeze	 tuturor	 termenilor,	
conditiilor	si	prevederilor	prezentului	Regulament.	
 

Art.	2	-	Durata	si	locul	de	desfasurare	al	Concursului	
 
2.1.	Concursul	este	organizat	si	desfasurat	pe	intreg	teritoriul	Romaniei.	 
2.2.	Concursul	va	incepe	pe	data	de	23.04.2018,	la	ora	8:00	si	va	dura	pana	pe	31.05.2018,	ora	
19:00.	
 

Art.	3	-	Regulamentul	oficial	al	Concursului	
 
3.1.	 Regulamentul	 oficial	 al	 Concursului	 este	 disponibil	 oricarui	 solicitant,	 in	 mod	 gratuit,	 pe	
intreaga	sa	durata,	in	format	electronic,	prin	accesarea	websiteului	www.guerrillaradio.ro/CAMP	
3.2.	 Potrivit	 liberei	 decizii	 a	Organizatorului,	 Concursul	 poate	 fi	mediatizat	 in	 scopul	 informarii	
publicului,	inclusiv	prin	intermediul	unor	materiale	publicitare	si/sau	cu	rol	informativ.	 
3.3.	 Organizatorul	 isi	 rezerva	 dreptul	 de	 a	 modifica	 si/sau	 completa	 Regulamentul,	 precum	 si	
dreptul	 de	 a	 suspenda	 si/sau	 inceta	 si/sau	 intrerupe	 desfasurarea	 Concursului,	 cu	 conditia	
instiintarii	 prealabile	 a	 participantilor	 cu	 privire	 la	 orice	modificare	 a	 vreuneia	 din	 prevederile	
acestuia.	Orice	modificari/completari	 aduse	 prevederilor	 acestui	 Regulament	 vor	 fi	 cuprinse	 in	
acte	aditionale	si	vor	fi	comunicate	catre	public	prin	publicarea	pe	www.guerrillaradio.ro/CAMP	
cu	cel	putin	24	de	ore	inainte	ca	acestea	sa	devina	aplicabile.	
 

Art.	4	-	Dreptul	de	participare	si	Mecanismul	desfasurarii	Concursului	
 
4.1	Se	pot	 inscrie	 in	 vederea	participarii	 la	Concurs	numai	persoanele	 fizice	 („Participantii”)	 cu	

domiciliul	 sau	 resedinta	 in	 Romania,	 care,	 la	 data	 inscrierii	 au	 varsta	 18	 ani	 (impliniti).	
Inscrierea	 IDEILOR	 de	 Afaceri	 se	 va	 face	 ONLINE,	 in	 saptamanile:	 23–27	 APRILIE	 2018,	 30	
Aprilie-4	 MAI	 2018,	 7-11	 MAI	 2018,	 14-18	 MAI	 si	 21-25	 MAI	 pe	
https://www.guerrillaradio.ro/guerrilla-camp/	 

4.2	La	inregistrarea	ideii	de	afaceri	pe	site,	participantul	trebuie	sa	introduca	o	scurta	prezentare	
a	 sa	 si	 a	 ideii,	 o	 pagina	 A4,	 caractere	 12,	 apoi	 sa	 o	 inregistreze	 pe	 site,	 la	 sectiunea	
www.guerrillaradio.ro/CAMP.	Aceste	 informatii	 nu	vor	 fi	 facute	publice,	 ci	 vor	 fi	 vizualizate	
doar	de	Senat,	atunci	cand	se	stabilesc	castigatorii	fiecarei	etape.	Un	participant	poate	



inregistra	in	Concurs	mai	multe	idei,	dar	poate	intra	in	Guerrilla	Camp	doar	cu	o	
singura	propunere	de	afacere.	 

4.3	Dupa	inscrierile	din	intervalul	23-27	APRILIE	2018,	in	intervalul	27-29	APRILIE	2018,	
un	Senat	format	din	5	persoane	(partenerii	proiectului	prin	reprezentantii	desemnati,	
antreprenori	si	realizatori	Radio	Guerrilla)	vor	alege	20	de	idei,	notandu-le	de	la	cu	
note	de	la	1	la	5	(1	fiind	cea	mai	mica	nota	si	5	fiind	cea	mai	mare	nota),	urmand	ca	
numele	celor	20	de	persoane	sa	fie	facut	public	pe	site-ul	Consursului.	Fiecare	autor	
al	celor	20	de	 idei	alese	de	Senat	 in	urma	primei	saptamani	de	 inscrieri	va	primi	o	
interventie	 radio,	 in	cadrul	emisiunilor	Guerrilla	de	Dimineata,	Guerrilla	HUB,	Binili	
Invinge	si	Guerrilla	LogOut	difuzate	pe	Radio	Guerrilla	in	perioada	30	APRILIE-4	MAI	
2018,	 unde	 va	 intra	 in	 direct	 cu	 realizatorul	 emisiunii,	 un	 antreprenor	 de	 succes,	
cunoscut,	si	2	ascultatori	carora	le	va	prezenta	ideea	si	va	primi,	de	asemenea,	note,	
tot	de	la	1	la	5.	Asadar,	 in	fiecare	zi	din	intervalul	30	APRILIE-4	MAI	2018	ideile	a	4	
concurenti	din	cei	20	alesi	de	Senat	vor	fi	prezentate	pe	Radio	Guerrillam	in	cate	una	
din	cele	4	emisiuni,	conform	celor	mai	sus	precizate.	 

4.4	Mecanismul	se	va	repeta	la	fel	in	perioadele:	
Ø 30	Aprilie-4	MAI	2018	–	 inscrieri	online,	 in	 intervalul	4-6	MAI	2018	Senatul	

va	 alege	 20	 de	 idei	 de	 afaceri,	 iar	 castigatorii	 vor	 fi	 intra	 in	 perioada	 7-11	
MAI	 2018,	 live	 in	 emisiunile	 Guerrilla	 de	 Dimineata,	 Guerrilla	 HUB,	 Binili	
Invinge	si	Guerrilla	LogOut	difuzate	pe	Radio	Guerrilla,	cate	4	concurenti/zi,	
1	 concurent/emisiune,	 unde	 discuta	 in	 direct	 cu	 realizatorul	 fiecarei	
emisiuni,	 un	 antreprenor	 de	 succes,	 cunoscut,	 si	 2	 ascultatori	 carora	 le	 va	
prezenta	ideea	si	va	primi,	de	asemenea,	note,	tot	de	la	1	la	5;  

Ø 7-11	MAI	 2018	 –	 inscrieri	 online,	 in	 intervalul	 11-13	MAI	 2018	 Senatul	 va	
alege	20	de	idei	de	afaceri,	iar	castigatorii	vor	fi	intra	in	perioada	14-18	MAI	
2018,	live	in	emisiunile	Guerrilla	de	Dimineata,	Guerrilla	HUB,	Binili	Invinge	si	
Guerrilla	 LogOut	 difuzate	 pe	 Radio	 Guerrilla,	 cate	 4	 concurenti/zi,	 1	
concurent/	emisiune,	unde	discuta	in	direct	cu	realizatorul	fiecarei	emisiuni,	
un	 antreprenor	 de	 succes,	 cunoscut,	 si	 2	 ascultatori	 carora	 le	 va	 prezenta	
ideea	si	va	primi,	de	asemenea,	note,	tot	de	la	1	la	5.  

Ø 14-18	MAI	2018	–	 inscrieri	online,	 in	 intervalul	18-20	MAI	2018	Senatul	 va	
alege	20	de	idei	de	afaceri,	iar	castigatorii	vor	fi	intra	in	perioada	21-25	MAI	
2018,	live	in	emisiunile	Guerrilla	de	Dimineata,	Guerrilla	HUB,	Binili	Invinge	si	
Guerrilla	 LogOut	 difuzate	 pe	 Radio	 Guerrilla,	 cate	 4	 concurenti/zi,	 1	
concurent/	emisiune,	unde	discuta	in	direct	cu	realizatorul	fiecarei	emisiuni,	
un	 antreprenor	 de	 succes,	 cunoscut,	 si	 2	 ascultatori	 carora	 le	 va	 prezenta	
ideea	si	va	primi,	de	asemenea,	note,	tot	de	la	1	la	5. 

Ø 21-25	MAI	2018	–	 inscrieri	online,	 in	 intervalul	25-27	MAI	2018	Senatul	 va	
alege	20	de	idei	de	afaceri,	iar	castigatorii	vor	fi	intra	in	perioada	29-31	MAI	
2018,	live	in	emisiunile	Guerrilla	de	Dimineat,	Guerrilla	HUB,	Binili	Invingesi 
Guerrilla LogOut	 difuzate	 pe	 Radio	 Guerrilla,	 cate	 4	 concurenti/zi,	 1	
concurent/	emisiune,	unde	discuta	in	direct	cu	realizatorul	fiecarei	emisiuni,	
un	 antreprenor	 de	 succes,	 cunoscut,	 si	 2	 ascultatori	 carora	 le	 va	 prezenta	
ideea	si	va	primi,	de	asemenea,	note,	tot	de	la	1	la	5. 



 
4.5	Numarul	maxim	de	participanti	la	concurs,	in	cele	4	etape,	este	80;	din	acestia	vor	fi	
stabiliti	 

15	finalisti	si	5	rezerve.	
4.6	Nu	pot	participa	la	Concurs	urmatoarele	categorii	de	persoane:	 
• angajatii	si/sau	colaboratorii	Organizatorului	sau	partenerului	Radio	Guerrilla	SRL;  
• angajatii	si/sau	colaboratorii	oricaror	companii	partenere	implicate	in	realizarea	
oricaror	activitati	legate	de	organizarea	si	desfasurarea	Concursului	si	a	Campului.  
De	asemenea,	membrii	familiilor	angajatilor	mentionati	mai	sus	(respectiv	copii/parinti,	
frati/surori,	sot/sotie)	nu	au	dreptul	de	a	participa	la	Concurs.	 
4.7	Participarea	la	Concurs	implica	acceptarea	neconditionata,	exclusiva	si	irevocabila	a	
tuturor	 participantilor	 (indiferent	 de	 sex)	 declarati	 castigatori	 ca	 numele	 si	 toata	
activitatea	 lor,	 inclusiv	cea	derulata	 in	decurs	de	9	 luni	pe	perioada	Guerrilla	Camp,	sa	
poata	 fi	 facute	 publice	 si	 exploatate	 in	 orice	 scop,	 inclusiv	 publicitar,	 de	 catre	
Organizator,	fara	niciun	fel	de	pretentii	din	partea	participantilor.	
4.8	 Participantii	 care	 nu	 sunt	 declarati	 castigatori,	 prin	 simplul	 fapt	 al	 inscrierii	 in	
Concurs,	renunta	la	a	solicita	Organizatorului	vreo	suma	de	bani	sau	vreo	alta	prestatie	
din	partea	Organizatorului.	 
4.9	 Castigatorii	 se	 obliga,	 de	 asemenea,	 sa	 puna	 la	 dispozitia	 Organizatorului	 toate	
datele	de	contact	relevante	(numele,	prenumele,	adresa	si	numarul	de	telefon	mobil).	
 

Art.	5	–	Premiile	Concursului	si	valoarea	premiilor	
 
5.1	Dintre	toate	ideile	de	business	primite	pe	durata	Concursului,	doar	15	persoane	vor	
fi	desemnate	finaliste	si	vor	avea	privilegiul	de	a	fi	 invitate	 in	Guerrilla	Camp	unde	vor	
primi	gratuit	absolut	tot	ce	le	este	necesar	vreme	de	9	luni	pentru	a-si	“porni”	afacerea	-	
de	 la	 sediu	 si	 transport	 pana	 la	 promovare	 si	 consiliere.	 In	 GUERRILLA	 CAMP	
Organizatorul	va	pune	la	dispozitia	tinerilor	antreprenori	tot	ce	le	este	necesar	pentru	a-
si	 lansa	afacerea,	pornind	de	 la	 ideea	care	 l-a	propulsat	 in	Camp	cu	conditia	sa	obtina	
rezultate	in	timpul	petrecut	in	Camp.	GUERRILLA	CAMP	nu	va	fi	doar	o	suma	de	spatii	de	
lucru,	 va	 fi	 un	 laborator	 sinergic	 si	 energic	 de	 business-uri,	 in	 care	 participantii	
interactioneaza,	se	ajuta,	isi	cer	si	ofera	sfaturi,	relatii,	fac	parteneriate,	se	potenteaza.	
Initiativele	 pot	 fi	 individuale	 insa	 pot	 fi	 acceptate	 si	 asocieri	 ulterioare	 de	 maxim	 3	
persoane.	 
5.2	Cei	15	finalisti	beneficiaza	de	consultanta	si	consiliere	pe	functionalitatile	esentiale	
ale	unui	start	up,	de	la	legal	si	financiar	pana	la	consultanta	fiscala	si	de	resurse	umane.	
Avocatul	Radio	Guerrilla	ii	va	ajuta	pe	cei	care	nu	au	firma	si	trebuie	sa-si	infiinteze	una.	 
Training-uri:	 saptamanal,	 un	 specialist	 sau	 un	 antreprenor	 se	 va	 intalni	 cu	 cei	 15	
antreprenori	 pentru	 a	 le	 prezenta	 “insight-uri”	 dintr-un	 domeniu,	 relevante	 pentru	
antreprenoriat,	 pentru	 a	 le	 da	 ponturi,	 pentru	 a	 raspunde	 la	 intrebari.	 Specialistii	
partenerului	 sunt	 invitati	 sa	 sustina	 prezentari,	 sa	 raspunda	 la	 intrebari	 -	 dupa	 un	
calendar	de	traininguri.	Toate	aceste	intalniri	sunt	transformate	in	materiale	video,	sunt	
transmise	videolive	pe	Facebook	si	pe	canalul	youtube	(si	vimeo	)	dedicat.	 



5.3	Cei	15	castigatori	raman	in	GUERRILLA	CAMP	doar	daca	isi	indeplinesc	targeturile	si	
obiectivele	trasate	pe	parcusul	celor	9	luni,	activitatile	lor	urmand	a	fi	evaluate	de	SENAT	
o	 data	 la	 3	 luni,	 potrivit	 unor	 criterii	 ce	 vor	 fi	 stabilite	 in	 regulamentul	 Camp-ului.	
Participantul	 care	nu	 isi	 indeplineste	 targeturile	 si	 obiectivele	 va	 fi	 eliminat	din	Camp,	
locul	lui	fiind	ocupat	de	o	rezerva,	in	ordinea	stabilirii	rezervelor.	 
Organizatorul	a	inchiriat	tot	etajul	de	sub	mansarda	in	care-si	are	punctul	de	lucru	Radio	
Guerrilla,	 unde	 se	 va	 amenaja	 GUERRILLA	 CAMP,	 platforma	 oferita	 gratuit	 de	
Organizator,	Radio	Guerrilla	si	ceilalti	parteneri	tinerilor	antreprenori.	 
Spatiul	de	250	mp	este	amenajat	si	gandit	ca	un	tot	unitar,	placut,	primitor	cu	dotarile	si	
functionalitatile	 unui	 sediu	 de	 companie	 real,	 ocupantii	 celor	 15	 birouri	 individuale	
beneficiind	 de	 sali	 de	 intalniri,	 de	 spatii	 de	 recreere,	 de	 sala	 de	 brain	 storming,	
bucatarie.	 Internetul,	 asistenta	 IT,	 curatenie,	 cafeaua,	 apa,	 sucul	 si	 tot	 ce	 tine	 de	
administrativul	unei	companii	este	oferit,	de	asemenea,	gratuit.	 
Organizatorul	va	amenaja	curtea	vilei	astfel	incat	cei	15	antreprenori	sa	lucreze	sau	sa	se	
recreeze	si	in	aer	liber	cand	timpul	o	permite.	Aici	pot	fi	sustinute	traininguri	sau	intalniri	
cu	specialisti.	 
Organizatorul	 se	 va	 ocupa	 si	 de	 transport:	 cei	 15	 finalisti	 vor	 beneficia	 din	 start	 de	
abonamente	 de	 transport	 in	 comun	 pentru	 Bucuresti.	 In	 plus	 fata	 de	 abonamentele	
pentru	 transportul	 in	 comun,	 10	 biciclete	 si	 o	 masina	 vor	 sta	 la	 dispozitia	
antreprenorilor.	
Organizatorul	va	organiza	doua	petreceri	 in	cele	9	 luni	 in	care	cei	15	finalisti	vor	sta	 in	
Camp;	in	plus,	acestia	vor	avea	acces	gratuit	la	evenimentele	promovate	sau	organizate	
de	 Radio	 Guerrilla.	 Organizatorul	 va	 suporta	 si	 costul	 unui	 abonament	 telefonic,	 cu	
valoare	minima,	pentru	fiecare	finalist.	 
Tot	ce	trebuie	sa	faca	tanarul	antreprenor	finalist	este	sa-si	ia	laptop-ul,	sa	vina	si	sa	se	
instaleze	 in	 Camp.	 In	 situatia	 in	 care	 un	 finalist	 nu	 detine	 un	 laptop	 sau	 un	 desktop,	
Organizatorul	 ii	 va	 pune	 unul	 la	 dispozitie,	 in	mod	 gratuit,	 pe	 toata	 perioada	 in	 care	
lucreaza	la	start-up-ul	lor	in	GUERRILLA	CAMP.	 
5.4.	 Toate	 initiativele	 celor	 15	 finalisti	 vor	 beneficia	 de	 sustinerea	 media	 a	
Organizatorului	 si	 a	 Partenerului	 Radio	 Guerrilla.	 Antreprenorii	 vor	 avea	 sansa	 sa-si	
promoveze	initiativa	gratuit	pe	toate	mediile	Radio	Guerrilla.	 
Odata	selectati,	imediat	ce	au	facut	primul	pas	in	GUERRILLA	CAMP,	parcursul	fiecaruia	
dintre	 cei	 15	 finalisti	 devine	 fir	 narativ	 urmarit	 editorial	 pe	 plaforma	 online	 special	
creata,	continutul	urmand	a	fi	difuzat	pe	mediile	Radio	Guerrilla	360:	On	Air,	Facebook,	
guerrillaradio.ro,	youtube.com,	Instagram,	Twitter,	parteneri	media.	 
Toate	evenimentele	relevante	din	viata	acestei	comunitati	vor	genera	un	vast	si	bogat	
continut	video.	Continutul	video	rezultat	va	alimenta	un	canal	youtube/vimeo	dedicat,	
parcursul	fiecaruia	urmand	a	fi	documentat	pas	cu	pas.	 
Activitatea	 din	 GUERRILLA	 CAMP	 va	 beneficia	 de	 expunere	 permanenta	 pe	 radio	 si	
video,	atat	in	emisiunile	dedicate	cat	si	sub	forma	de	interventii.	 
5.5	La	finalul	perioadei	de	9	luni,	in	functie	de	mai	multe	criterii	ce	vor	fi	clar	definite	in	
regulamentul	Camp-ului	(randament,	votul	partenerilor	-	bazat	pe	analiza	cantitativa,	de	
business,	 comportament	 in	 CAMP,	 comportamentul	 fata	 de	 colegii	 din	 GUERRILLA	
CAMP.)	se	va	alcatui	un	clasament	al	celor	15	initiative	de	business.	 



In	plus,	orice	finalist	poate	primi	o	finantare	preferentiala,	in	baza	unui	business	plan,	de	
la	banca	partenera	Radio	Guerrilla,	precum	si	gratuitate	la	deschiderea	contului.	 
5.6	 In	 cadrul	 Concursului	 se	 vor	 acorda	 15	 premii,	 cate	 un	 premiu	 pentru	 fiecare	
finalist.	Fiecare	premiu	consta	in	dreptul	de	participare	la	Guerrilla	Camp	si	beneficiile	
de	care	se	va	bucura	pe	parcursul	unui	an.	Valoarea	estimata,	la	momentul	intocmirii	
acestui	 Regulament,	 a	 unui	 astfel	 de	 premiu	 este	 de	 150	 Eur/luna/participant.	
Valoarea	 totala	 a	 premiilor	 oferite	 de	Organizator	 este	 estimata	 la	 suma	 de	 20.250	
EUR.	 
5.7	 Daca	 Organizatorul	 nu	 decide	 in	 mod	 expres	 altfel,	 niciunul	 dintre	 premiile	
Concursului	nu	poate	fi	inlocuit	cu	contravaloarea	in	bani	a	acestuia	ori	cu	un	alt	bun	sau	
serviciu	si	nici	nu	poate	face	obiectul	unei	instrainari.	
 

Art.	6	–	Diverse	
 
6.1.	Conditii	privind	inscrierea	valabila	in	Concurs	 
6.1.1.	 Pentru	 inscrierea	 valabila	 in	 vederea	 participarii	 la	 Concurs	 este	 necesara	
indeplinirea	cumulativa	a	urmatoarelor	conditii:	 
(1) Participantul	trebuie	sa	aiba	drept	de	participare	potrivit	prevederilor	Art.	4	de	mai	

sus; 
(2) Inscrierea	se	va	face	exclusiv	in	perioada	Concursului	mentionata	la	Art.	2.2	de	mai	

sus; 
 
6.2.	Nu	vor	fi	luate	in	considerare	inscrierile	facute	in	urmatoarele	conditii:	 
(1) Daca	acestea	sunt	in	afara	perioadei	Concursului;	
(2) Daca	Participantii	nu	indeplinesc	conditiile	stipulate	mai	sus;	
(3) Daca	acestea	au	fost	efectuate	prin	tentative	de	frauda	sau	prin	oricare	alte	

modalitati	decat	cele	indicate	de	catre	Organizator,	ori	au	fost	efectuate	cu	
nerespectarea	oricareia	dintre	conditiile	si	termenii	Regulamentului.	
	

6.3.	Conditii	stabilire	finalisti:	
Selectia	se	va	face	Online	si	OnAir,	mecanismul	fiind	urmatorul:	
(1) Fiecare	participant	va	trebui	sa	inscrie	in	concurs	o	idee,	pe	care	sa	o	descrie	si	sa	o	
argumenteze	 (asa	 cum	 crede	 el	 mai	 bine	 in	 aceasta	 etapa),	 pe	 pagina	 special	 creata	
GuerrillaCAMP	in	site-ul	guerrillaradio.ro.	Ideea	si	descrierea	nu	trebuie	sa	depaseasca	o	
pagina	A4,	caractere	de	12.		
(2) Perioada	totala	alocata	inscrierilor	LUNI	23	APRILIE	–	VINERI	27	APRILIE	2018	
(3) La	finalul	fiecarei	etape	Senatul	va	alege	20	idei	(alegerea	se	face	in	baza	notelor	1-
5	 date	 primelor	 5	 idei	 de	 catre	 fiecare	 jurat,	 astfel	 in	 urma	 punctajului	 acumulat	
selectandu-se	primele	20).	Numele	celor	20	de	persoane	vor	fi	facute	publice	pe	siteul	
concursului.	 Punctajul	 va	 fi	 stabilit	 de	 fiecare	 de	 fiecare	membru	 al	 senatului	 in	 baza	
urmatoarelor	criterii:		

• ideea	afacerii 
• cat	este	de	usor	de	implementat 
• care	este	costul	proiectului  



(4) Fiecare	 din	 cei	 20	 va	 primi	 o	 interventie	 radio	 30	 APRILIE	 –	 4	 MAI	 (Guerrilla	 de	
Dimineata,	Guerrilla	HUB,	 Binili	 Invinge	 si	Guerrilla	 LogOut)	 unde	 va	 intra	 in	 direct	 cu	
realizatorul	emisiunii,	un	antreprenor	de	succes,	cunoscut,	si	2	ascultatori	carora	 le	va	
prezenta	ideea	si	va	primi,	de	asemenea,	note,	tot	de	la	1	la	5.	Vor	fi	astfel,	4	concurenti	
pe	zi,	luni	–	vineri.		
(5) Mecanismul	se	va	repeta	de	4	ori	in	perioadele:	

I.	23–27	APRILIE	2018	inscrieri	Online,	30	APRILIE-4	MAI	prezentare	OnAir	
II. 30	APRILIE-4	MAI	2018	inscrieri	Online,	7-11	MAI	
prezentare	OnAir		
III.	7-11	MAI	2018	inscrieri	Online,	14-18	MAI	prezentare	
OnAir		
IV.	14-18	MAI	2018	inscrieri	Online,	21-25	MAI	prezentare	OnAir	

					V.	21-25	MAI	2018	inscrieri	Online,	29-31	MAI	prezentare	OnAir 
 

(6) In	final,	in	baza	totalului	notelor	primite	OnLine	(de	la	Senat)	si	OnAir	(de	la	
realizatorii	emisiunilor	in	care	cei	80	intra	in	direct,	antreprenori	si	ascultatori),	cei	
80	vor	forma	un	clasament,	iar	primii	15	sunt	calificati	in	CAMP,	urmand	a	fi	stabilite	
si	5	rezerve	pentru	cazuri	speciale.	

(7) In	 cazul	 in	 care	 un	 finalist	 nu	 poate	 fi	 contactat,	 din	 motive	 independete	 de	
Organizator	 in	 termen	 de	 3	 zile	 lucratoare	 de	 la	 comunicarea	 pe	 Radio	 Guerrilla	 a	
finalistilor	si	rezervelor,	acesta	va	fi	 invalidat	si	se	va	trece	la	validarea	rezervelor,	care	
va	fi	facuta	dupa	acelasi	procedeu.		
(8) In	cazul	in	care	Organizatorul	nu	primeste	informatiile	necesare	de	la	participant,	in	

momentul	contactarii,	acesta	va	fi	invalidat.		
(9) In	cazul	in	care	niciuna	dintre	cele	5	rezerve	nu	poate	fi	validata,	premiul	nu	se	va	

acorda.	
 

 
 
6.4.	Anuntarea	finalistilor	 
(1) Anuntarea	castigatorilor	se	va	realiza	prin	promovarea	pe	Radio	Guerrilla	si	
publicarea	pe	websiteul	https://www.guerrillaradio.ro/guerrilla-camp/	in	ziua	de	4	
IUNIE	2018.		
(2) Startul	Guerrilla	Camp	se	da	pe	11	IUNIE	2018	si	va	dura	pana	la	28.02.2019.	

	
Art.	7	-	Taxe	si	impozite	 

7.1.Organizatorul	este	raspunzator	pentru	plata	taxelor,	impozitelor	sau	a	altor	obligatii	
fiscale,	 cu	 exceptia	 impozitului	 cu	 retinere	 la	 sursa	 aplicabil	 veniturilor	 individuale	
provenite	 din	 campanii	 promotionale,	 impozit	 pe	 care	 Organizatorul	 se	 obliga	 sa	 il	
sustina	si	este	obligat	sa	il	transfere	la	bugetul	de	stat,	conform	Legii	nr.	227/	2015.	
 

Art	8	–	Limitarea	raspunderii	
 



8.1.	Organizatorul	este	 indreptatit	sa	 ia	toate	masurile	necesare	 in	caz	de	tentative	de	
frauda	a	sistemului,	abuz	sau	orice	alte	tentative	care	ar	putea	afecta	imaginea	acestui	
Concurs,	a	Radio	Guerrilla	si/sau	a	partenerilor	acestuia.	 
8.2	Organizatorul	nu	isi	asuma	responsabilitatea	pentru:	
1. Nicio	eroare	in	datele	furnizate	de	catre	participanti;	acuratetea	datelor	de	contact	
nu	atrage	raspunderea	Organizatorului,	fiind	in	responsabilitatea	exclusiva	a	
participantilor.		
2. Organizatorul	nu	va	fi	responsabil	pentru	imposibilitatea	unui	castigator	de	a	primi	
premiul	(de	a	intra	in	Guerrilla	Camp).	
 

Art.	9	-	Prelucrarea	datelor	cu	caracter	personal	
 
9.1.	În	conformitate	cu	legislaţia	în	vigoare,	Organizatorul	si	Agentia	sunt	obligati	să	facă	
publice	numele	câştigătorilor	şi	premiile	acordate	în	cadrul	acestui	Concurs.	 
9.2.	 Organizatorul	 si	 Agentia	 se	 obligă	 de	 asemenea	 să	 respecte	 prevederile	 Legii	 nr.	
677/2001	 pentru	 protectia	 persoanelor	 cu	 privire	 la	 prelucrarea	 datelor	 cu	 caracter	
personal	 si	 libera	 circulatie	 a	 acestor	 date.	 Ca	 atare,	 Organizatorul	 si	 Agentia	 se	
angajează	 să	 păstreze	 confidenţialitatea	 datelor	 personale	 ale	
participanţilor/câştigătorilor	 Concursului	 şi	 să	 le	 utilizeze	 conform	 prezentului	
Regulament	Oficial	şi	legislaţiei	in	vigoare.	 
9.3.	Participantii	 la	Concurs	 în	calitate	de	persoane	vizate,	au	conform	Legii	677/2001,	
următoarele	 drepturi:	 dreptul	 la	 informare	 (art.12),	 dreptul	 de	 acces	 la	 date	 (art.13),	
dreptul	de	intervenţie	asupra	datelor	(art.14)	şi	dreptul	de	opoziţie	(art.	15).	 
9.3.	(1)	Informarea	persoanei	vizate	
a) identitatea	operatorului	si	a	reprezentantului	acestuia,	daca	este	cazul;	
b) scopul	în	care	se	face	prelucrarea	datelor;	
c) informatii	suplimentare,	precum:	destinatarii	sau	categoriile	de	destinatari	ai	datelor,	
daca	furnizarea	tuturor	datelor	cerute	este	obligatorie	si	consecintele	refuzului	de	a	le	
furniza;		
d) existenta	dreptului	de	acces,	de	interventie	asupra	datelor	si	de	opozitie,	precum	si	
conditiile	în	care	pot	fi	exercitate;		
e) orice	alte	informatii	a	caror	furnizare	este	impusa	prin	dispozitie	a	autoritatii	de	
supraveghere,	tinând	seama	de	specificul	prelucrarii.		
9.3.	(2)	Dreptul	de	acces	la	date	
Orice	persoana	vizata	are	dreptul	de	a	obtine	de	la	operator,	la	cerere	si	în	mod	gratuit	
pentru	o	solicitare	pe	an,	confirmarea	faptului	ca	datele	care	o	privesc	sunt	sau	nu	sunt	
prelucrate	 de	 acesta.	 Operatorul	 este	 obligat,	 în	 situatia	 în	 care	 prelucreaza	 date	 cu	
caracter	 personal	 care	 privesc	 solicitantul,	 sa	 comunice	 acestuia,	 împreuna	 cu	
confirmarea,	cel	putin	urmatoarele:		
a) informatii	referitoare	la	scopurile	prelucrarii,	categoriile	de	date	avute	în	vedere	si	
destinatarii	sau	categoriile	de	destinatari	carora	le	sunt	dezvaluite	datele;	
b) 	într-o	forma	inteligibila	a	datelor	care	fac	obiectul	prelucrarii,	precum	si	a	oricarei	
informatii	disponibile	cu	privire	la	originea	datelor;		



c) informatii	asupra	principiilor	de	functionare	a	mecanismului	prin	care	se	efectueaza	
orice	prelucrare	automata	a	datelor	care	vizeaza	persoana	respectiva;		
d) informatii	privind	existenta	dreptului	de	interventie	asupra	datelor	si	a	dreptului	de	
opozitie,	precum	si	conditiile	în	care	pot	fi	exercitate;		
e) informatii	 asupra	 posibilitatii	 de	 a	 consulta	 registrul	 de	 evidenta	 a	 prelucrarilor	 de	
date	 cu	 caracter	 personal,	 de	 a	 înainta	 plângere	 catre	 autoritatea	 de	 supraveghere,	
precum	si	de	a	se	adresa	instantei	pentru	atacarea	deciziilor	operatorului.	
Persoana	 vizata	 poate	 solicita	 de	 la	 operator	 informatiile	 de	mai	 sus,	 printr-o	 cerere	
întocmita	 în	 forma	 scrisa,	 datata	 si	 semnata.	 În	 cerere	 solicitantul	 poate	 arata	 daca	
doreste	ca	informatiile	sa	îi	fie	comunicate	la	o	anumita	adresa,	care	poate	fi	si	de	posta	
electronica,	sau	printr-un	serviciu	de	corespondenta	care	sa	asigure	ca	predarea	i	se	va	
face	numai	personal.		
Operatorul	este	obligat	sa	comunice	informatiile	solicitate,	în	termen	de	15	zile	de	la	
data	primirii	cererii,	cu	respectarea	eventualei	optiuni	a	solicitantului	exprimate	potrivit	
celor	de	mai	sus.		
9.3.	(3)	Dreptul	de	interventie	asupra	datelor	
Orice	persoana	vizata	are	dreptul	de	a	obtine	de	la	operator,	la	cerere	si	în	mod	gratuit:	
a) dupa	caz,	rectificarea,	actualizarea,	blocarea	sau	stergerea	datelor	a	caror	prelucrare	
nu	este	conforma	prezentei	legi,	în	special	a	datelor	incomplete	sau	inexacte;		
b) dupa	caz,	transformarea	în	date	anonime	a	datelor	a	caror	prelucrare	nu	este	
conforma	prezentei	legi;		
c) notificarea	 catre	 tertii	 carora	 le-au	 fost	 dezvaluite	 datele	 a	 oricarei	 operatiuni	
efectuate	conform	lit.	a)	sau	b),	daca	aceasta	notificare	nu	se	dovedeste	imposibila	sau	
nu	presupune	un	efort	disproportionat	fata	de	interesul	legitim	care	ar	putea	fi	lezat.		
Pentru	 exercitarea	 acestui	 drept	 persoana	 vizata	 va	 înainta	 operatorului	 o	 cerere	
întocmita	 în	 forma	 scrisa,	 datata	 si	 semnata.	 În	 cerere	 solicitantul	 poate	 arata	 daca	
doreste	ca	informatiile	sa	îi	fie	comunicate	la	o	anumita	adresa,	care	poate	fi	si	de	posta	
electronica,	sau	printr-un	serviciu	de	corespondenta	care	sa	asigure	ca	predarea	i	se	va	
face	numai	personal.		
Operatorul	este	obligat	sa	comunice	masurile	luate	în	temeiul	prevederilor	precedente,	
precum	si,	daca	este	cazul,	numele	tertului	caruia	i-au	fost	dezvaluite	datele	cu	caracter	
personal	referitoare	la	persoana	vizata,	în	termen	de	15	zile	de	la	data	primirii	cererii,	cu	
respectarea	eventualei	optiuni	a	solicitantului	de	a	i	se	comunica	informatiile	in	scris	la	o	
anumita	adresa	fizica	sau	virtuala	(electronica).		
9.3.	(4)	Dreptul	de	opozitie	
Persoana	 vizata	 are	dreptul	 de	a	 se	opune	 în	orice	moment,	 din	motive	 întemeiate	 si	
legitime	 legate	 de	 situatia	 sa	 particulara,	 ca	 date	 care	 o	 vizeaza	 sa	 faca	 obiectul	 unei	
prelucrari,	 cu	 exceptia	 cazurilor	 în	 care	 exista	 dispozitii	 legale	 contrare.	 În	 caz	 de	
opozitie	justificata	prelucrarea	nu	mai	poate	viza	datele	în	cauza.		
Persoana	vizata	are	dreptul	de	a	se	opune	în	orice	moment,	în	mod	gratuit	si	fara	nici	o	
justificare,	 ca	 datele	 care	 o	 vizeaza	 sa	 fie	 prelucrate	 în	 scop	 de	 marketing	 direct,	 în	
numele	operatorului	sau	al	unui	tert,	sau	sa	fie	dezvaluite	unor	terti	 într-un	asemenea	
scop.		



În	 vederea	 exercitarii	 drepturilor	 prevazute	 mai	 sus	 persoana	 vizata	 va	 înainta	
operatorului	o	cerere	întocmita	în	forma	scrisa,	datata	si	semnata.	În	cerere	solicitantul	
poate	arata	daca	doreste	ca	 informatiile	sa	 îi	 fie	comunicate	 la	o	anumita	adresa,	care	
poate	fi	si	de	posta	electronica,	sau	printr-un	serviciu	de	corespondenta	care	sa	asigure	
ca	predarea	i	se	va	face	numai	personal.	
Operatorul	 este	 obligat	 sa	 comunice	 persoanei	 vizate	masurile	 luate,	 precum	 si,	 daca	
este	 cazul,	 numele	 tertului	 caruia	 i-au	 fost	 dezvaluite	 datele	 cu	 caracter	 personal	
referitoare	 la	 persoana	 vizata,	 în	 termen	 de	 15	 zile	 de	 la	 data	 primirii	 cererii,	 cu	
respectarea	eventualei	optiuni	a	solicitantului	de	a	i	se	comunica	informatiile	in	scris	la	o	
anumita	adresa	fizica	sau	virtuala	(electronica).	 
9.3.	(5)	Dreptul	de	a	nu	fi	supus	unei	decizii	individuale	
Orice	persoana	are	dreptul	de	a	cere	si	de	a	obtine:	
a) retragerea	 sau	 anularea	 oricarei	 decizii	 care	 produce	 efecte	 juridice	 în	 privinta	 sa,	
adoptata	exclusiv	pe	baza	unei	prelucrari	de	date	cu	caracter	personal,	efectuata	prin	
mijloace	automate,	destinata	sa	evalueze	unele	aspecte	ale	personalitatii	sale,	precum	
competenta	 profesionala,	 credibilitatea,	 comportamentul	 sau	 ori	 alte	 asemenea	
aspecte;		
b) reevaluarea	 oricarei	 alte	 decizii	 luate	 în	 privinta	 sa,	 care	 o	 afecteaza	 în	 mod	
semnificativ,	daca	decizia	a	fost	adoptata	exclusiv	pe	baza	unei	prelucrari	de	date	care	
întruneste	conditiile	prevazute	la	lit.	a).		
Respectându-se	celelalte	garantii	prevazute	de	lege,	o	persoana	poate	fi	supusa	unei	
decizii	de	natura	celei	de	mai	sus,	în	urmatoarele	situatii:		
a) decizia	 este	 luata	 în	 cadrul	 încheierii	 sau	 executarii	 unui	 contract,	 cu	 conditia	 ca	
cererea	de	încheiere	sau	de	executare	a	contractului,	introdusa	de	persoana	vizata,	sa	fi	
fost	 satisfacuta	 sau	 ca	 unele	 masuri	 adecvate,	 precum	 posibilitatea	 de	 a-si	 sustine	
punctul	de	vedere,	sa	garanteze	apararea	propriului	interes	legitim;		
b) decizia	este	autorizata	de	o	lege	care	precizeaza	masurile	ce	garanteaza	apararea	
interesului	legitim	al	persoanei	vizate.		
9.3.	(6)	Dreptul	de	a	se	adresa	justitiei	
Fara	 a	 se	 aduce	 atingere	 posibilitatii	 de	 a	 se	 adresa	 cu	 plângere	 autoritatii	 de	
supraveghere,	 persoanele	 vizate	 au	 dreptul	 de	 a	 se	 adresa	 justitiei	 pentru	 apararea	
oricaror	drepturi	garantate	de	prezenta	lege,	care	le-au	fost	încalcate.		
Orice	persoana	care	a	suferit	un	prejudiciu	în	urma	unei	prelucrari	de	date	cu	caracter	
personal,	 efectuata	 ilegal,	 se	 poate	 adresa	 instantei	 competente	 pentru	 repararea	
acestuia.	 Instanta	 competenta	 este	 cea	 în	 a	 carei	 raza	 teritoriala	 domiciliaza	
reclamantul.	Cererea	de	chemare	în	judecata	este	scutita	de	taxa	de	timbru.	
 

Art.	10	-	Incetarea	/	Intreruperea	Concursului.	Forta	majora	si	cazul	fortuit	
 
10.1.	 Concursul	 poate	 inceta	 inainte	 de	 implinirea	 perioadei	 prevazute	 in	 cazul	
producerii	 unui	 eveniment	 ce	 constituie	 forta	 majora	 sau	 caz	 fortuit	 in	 acord	 cu	
prevederile	Noului	Cod	Civil,	 inclusiv	 in	cazul	 imposibilitatii	Organizatorului,	din	motive	
independente	de	vointa	sa,	de	a	asigura	desfasurarea	in	bune	conditii	a	Concursului.	 



10.2.	Forta	majora	 inseamna	orice	eveniment	care	nu	poate	 fi	prevazut,	 controlat	 sau	
remediat	 de	 catre	 Organizator,	 inclusiv	 imposibilitatea	 Organizatorului	 din	 motive	
independente	 de	 vointa	 sa	 si	 a	 carui	 aparitie	 il	 pune	 pe	 acesta	 din	 urma	 in	
imposibilitatea	de	a-si	indeplini	obligatiile	asumate	prin	Regulament.	 
10.3.	 Concursul	mai	 poate	 inceta	 inainte	 de	 implinirea	 perioadei	 stabilite	 ori	 poate	 fi	
suspendata	 oricand	 in	 baza	 liberei	 deciziii	 a	 Organizatorului,	 cu	 conditia	 ca	 acesta	 sa	
comunice	in	prealabil	o	astfel	de	situatie	si	cu	respectarea	prevederilor	Art.	3.3	de	mai	
sus	
	

Art.	11	–	Litigii	
 

11.1 Eventualele	 litigii	 aparute	 intre	 Organizator	 si	 Participantii	 cu	 privire	 la	 orice	 aspect	
legat	de	desfasurarea	Concursului	se	vor	solutiona	pe	cale	amiabila,	iar	in	cazul	in	care	
aceasta	 nu	 va	 fi	 posibila,	 litigiile	 vor	 fi	 solutionate	 in	 instantele	 judecatoresti	 romane	
competente	din	municipiul	Bucuresti.	 

11.2 Eventualele	reclamatii	legate	de	derularea	Concursului	se	pot	trimite	pe	adresa	sediului	
Organizatorului	in	termen	de	maxim	15	zile	calendaristice	de	la	terminarea	Concursului.	
Dupa	 expirarea	 acestui	 termen,	 Organizatorul	 nu	 va	 mai	 lua	 in	 considerare	 nicio	
reclamatie.	
 

Art.	12	-	Alte	Clauze	
 
13.1	Deciziile	Organizatorului	privind	Concursul	sunt	finale	si	aplicabile	tuturor	
Participantilor.	 
13.2	Organizatorul	este	indreptatit	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	Concursului.	
 

Regulament	intocmit	in	data	de	20	APRILIE	2018.	


