
Regulament concurs cu premii pentru Sibcoin 2019 Mediaş 

Tu hotărăşti imaginea Mediaşului pe Sibcoin! 

Secţiunea 1. Preambul  

’Sibiu 2019 – Regiunea gastronomică europeană’ va pune în circulaţie o monedă locală, 

devenind astfel prima regiune din România care introduce o astfel de monedă.  

Moneda locală circulă într-o zonă geografică limitată și poate fi folosită doar în cadrul unei 

rețele locale/regionale de organizații. NU înlocuiește moneda națională, nu se află în 

competiție cu aceasta și nu este tranzacționată în sistemul bancar, fiind o monedă 

complementară.Moneda locală are drept scop încurajarea schimburilor locale și construcția de 

rețele locale/regionale de producție si comerț. Moneda locală  nu pune în nici un fel în discuție 

folosirea monedei naționale oficiale, emisă de Banca Națională și garantată de Stat sau Uniunea 

Europeană, în cazul Euro. 

Regiunea Sibiu, ca parte a acțiunilor de stimulare economică desfășurate de Consorțiul 

Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019 (compus din Consiliul Județean Sibiu, Primăria 

Municipiului Sibiu, Primăria Municipiului Medias, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură 

Sibiu, Universitatea Lucian Blaga Sibiu și Asociația Județeană de Turism Sibiu), își propune să 

LANSEZE O MONEDĂ LOCALĂ CARE combină avantajele reward money, cu o rețea 

regionala LETS, având următoarele caracteristici speciale: 

1. Localizare și aderență identitară: Sibiu, Poarta de Sud a Transilvaniei; 

2. Rețea tematica în care poate fi folosită: rețeaua SRGE-HORECA; 

3. Majoritatea produselor care pot fi cumpărate cu MONEDA LOCALĂ sunt disponibile în 

locul în care se „produce” moneda (în locul în care sunt acordate „punctele”); 

4. Menținerea în rețeaua OPERATORILOR CU MONEDA LOCALA este condiționată de 

volumele de tranzacții CU MONEDA LOCALĂ; 



5. Micii producători asigură livrările pentru rețeaua SRGE-HORECA, producând efectul de 

antrenare. Tranzacțiile sunt făcute folosind Community Exchange System (CES); 

6. Hub de promovare națională si internațională pentru anul 2019; 

7. Un Consorțiu regional public-privat susține rețeaua. 

8. Agenda Digitală EU: MONEDA LOCALĂ A SIBIULUI este o monedĂ DIGITALĂ, a cărei 

„gestiune” se dorește a fi făcută folosind sistemul blockchain și contractele inteligente. 

Secţiunea 2. Organizator  

Organizatorul concursului este Primăria Municipiului Mediaş, cu sediul în Mediaş, Piaţa 

Corneliu Coposu, nr.3, cod 551017, Mediaș, jud. Sibiu, email de contact: 

alisa.fuciu@primariamedias.ro 

Secţiunea 3. Descrierea concursului  

3.1 Concursul cu premii pentru imaginea Mediaşului pe Sibcoin, denumit în continuare 

Concursul, este organizat şi se adresează persoanelor interesate de crearea şi prezentarea unui 

proiect cu cele mai bune elemente grafice care vor apărea pe feţele monedei Mediaşului Sibcoin 

2019.  

3.2 Concurenţii vor prezenta un proiect grafic original, reprezentativ pentru Mediaş, creat de 

fiecare participant în parte, element ce va apărea faţă – verso pe moneda Mediaşului Sibcoin 

2019.  

3.3 În cadrul concursului, vor fi premiate cel mai originale elemente grafice pentru ambele feţe 

ale monedei, cu un premiu in valoare de 1000 lei, acordaţi de către Consorțiul Sibiu Regiune 

Gastronomică Europeană 2019  

3.4 Premiul in valoare de 1000 lei se acordă în bani, în condiţiile prevăzute de prezentul 

Regulament.  

Secţiunea 4. Perioada de desfăşurare a Concursului  

Concursul se desfăşoară în perioada 25.02.2019 – 21.04.2019, în conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament, după cum urmează:  

- Înscrierea la concurs: Concurenţii se vor înscrie în perioada menţionată.  

- Evaluarea elementelor grafice şi anunţarea rezultatelor: Evaluarea elementelor grafice se 

va realiza continuu pe perioada desfăşurării concursului, şi anunţarea rezultatelor se va 



realiza la finalizarea evaluării elementelor grafice, prin informare directă (e-mail/telefon) 

şi publicarea pe site-ul: https://visitmedias.com/, cât şi pe  https://sibiugastronomia.ro, în 

termen de 24 ore de la finalizarea evaluării.  

Sectiunea 5. Conditii de participare la Concurs. 

5. 1 La concurs pot participa persoane cu vârsta minimă de 14 ani, iar pentru cei cu vârsta 

cuprinsă între 14 – 18 ani, este nevoie de acordul părinţilor.   

5.2 Prin participarea la Concurs, concurenţii declară că înţeleg, acceptă si se supun prevederilor 

prezentului Regulament. Concurenţii sunt pe deplin răspunzători de corectitudinea datelor si 

informaţiilor furnizate Organizatorului. 

5.3 Ca urmare a inscrierii in concurs, Organizatorul este in drept să considere acceptarea deplină 

de către participanti a termenilor si conditiilor prezentului Regulament precum si faptul ca orice 

date, informaţii si documente cu privire la participant si furnizate de acesta, sunt adevarate si 

corecte; 

5.4 Inscrierea la Concurs se face prin trimiterea elementelor grafice la adresa de email 

alisa.fuciu@primariamedias.ro, reprezentant al Organizatorului. Emailul trebuie să conţină 

următoarele date personale: nume, prenume, data naşterii, număr de telefon de contact, şi în 

cazul persoanelor cu vârste cuprinse între 14 – 18 ani, formularul privind acordul părinţilor ce 

poate fi descărcat de pe cele două site-uri: https://visitmedias.com/ şi https://sibiugastronomia.ro. 

Inscrierile primite după data 21.04.2019, ora 15.00, nu vor fi luate în considerare si nu vor fi 

supuse evaluării Comisiei de evaluare. 

 

Sectiunea 6. Anunţarea castigatorilor şi acordarea premiilor 

6.1 Rezultatele evaluării, clasamentul concurenţilor si câştigătorul Concursului vor fi publicate 

pe site-urile: https://visitmedias.com/ şi https://sibiugastronomia.ro.  

6.2 Participarea la Concurs implică acordul Câştigatorului ca numele si premiul castigat să poată 

fi publicate de catre Organizator. 

6.3. Acordarea premiilor se va face în condițiile stabilite în prezentul Regulament. 

 

Sectiunea 7. Protejarea datelor cu caracter personal 

7.1 Prin participarea la acest concurs, fiecare participant îşi dă acordul, în mod expres şi 

neechivoc cu privire la colectarea, prelucrarea si stocarea de catre Organizator a datelor cu 

caracter personal (nume, prenume, adresă, CNP, adresa e-mail) în scopuri specifice 

managementului si desfasurarii Concursului.  

7.2 Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecţia 

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

date. Participarea la concurs constituie acordul ca numele participantilor, castigatorilor, 

mailto:alisa.fuciu@primariamedias.ro
https://visitmedias.com/


fotografiile acestora să poată fi facute publice si utilizate gratuit de catre Organizator in materiale 

scrise, foto si video. 

 


