
 

Regulamentul concursului “Cucereste inimi de Sfantul Valentin”  

Perioada desfasurarii concursului: 10 – 25 Februarie 2014 

organizatorul concursului 

Organizatorul concursului este Orange Romania S.A. cu sediul in Bd. Lascar Catargiu, nr. 47-53, sector 
1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10178/1996, Cod Unic de 
Inregistrare 9010105, numar de inregistrare in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter 
personal: 1014, Cod de inregistrare in scopuri de TVA RO9010105, capital social subscris si varsat 
93.596.732,50 lei, reprezentata legal de Ana Niculae, in calitate de Online Division Manager numita in 
cele ce urmeaza “Organizatorul”. 

Participarea la acest Concurs implica acceptarea de catre Participanti a prevederilor prezentului 
regulament (denumit in continuare „Regulament”) precum si obligativitatea respectarii acestora de catre 
toti Participantii. 

durata, scopul si locul de desfasurare 

Concursul se desfasoara intre 10 – 25 Februarie 2014, ora 23:59:59 pe pagina de Facebook a 

organizatorului, www.facebook.com/orangeromania. 

 
Prezentul concurs este organizat si se desfasoara in conformitate cu prevederile legale referitoare la 
desfasurarea concursurilor asa cum sunt acestea reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 
privind comercializarea produselor si a serviciilor de piata (republicata). 

premiile concursului 

In cadrul concursului vor fi acordate in total 3 premii,  

1. Un (unul) telefon LG Nexus 5 in valoare de 379 Euro (TVA inclus) 
2. Un (unul) telefon Sony Xperia Z1 in valoare de 599 Euro  (TVA inclus)  
3. Un (unul) telefon Samsung Galaxy Note 3 in valoare de 749 Euro (TVA inclus) 

Valoarea totala a premiilor este de 1727  Euro (TVA inclus). 

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lui in bani. 

In cazul refuzului scris al castigatorului de a beneficia de premiu Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu 

mai atribui premiul respectiv. 

Premiile se vor acorda, prin tragere la sorti, conform conditiilor specificate in prezentul Regulament.  

 

conditii de participare  

Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a 

prezentului Regulament. 

La Concurs poate participa orice utilizator activ al retelei mobile nationale a Organizatorului (abonat 
Orange sau client Orange PrePay), persoana fizica cu varsta de peste 18 ani si capacitate deplina de 
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exercitiu si  minorii cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani, cu acordul special al parintilor sau tutorelui legal , 
(denumit in continuare „Participant”), rezident sau domiciliat in Romania si care indeplineste urmatoarele 
conditii: 

 are un cont de Facebook personal; in cazul Participantilor care detin mai multe conturi de 
Facebook (inclusiv prin realizarea unor conturi sub alte identitati, prin modificarea oricaror date 
sau in orice alta modalitate), acestia vor putea participa in mod valabil doar de pe un singur cont 
care cuprinde toate datele reale ale Participantului. In caz de incalcare, Organizatorul isi rezerva 
dreptul de a descalifica participantul respectiv; 

 interactioneaza cu aplicatia de concurs cel putin o data jucand jocul „Cucereste inimi de Sfantul 
Valentin”  

 completeaza formularul de inscriere in concurs. 

Angajatii Organizatorului, angajatii agentilor si francizatilor Organizatorului, precum si sotii sau rudele 
acestora pana la gradul al Il-lea inclusiv nu pot participa la concurs. 

 

modul de desfasurare 

Concursul „Cucereste inimi de Sfantul Valentin” este gazduit sub forma unei aplicatii pe pagina de 
Facebook Orange Romania (https://www.facebook.com/orangeromania)  

In cadrul Concursului, Participantii trebuie: 

1.  sa joace jocul cel putin o data, tragand cu arcul in inimi 
2.  sa completeze formularul de inscriere in concurs din cadrul aplicatiei de Facebook care va 

contine urmatoarele campuri:  
a. nume si prenume 
b. adresa de email 
c. numar de telefon 

mecanism de desfasurare 

Participantul trebuie sa traga cu arcul in cat mai multe inimi intr-un interval de timp de 60 de secunde, 
fiecare inima nimerita avand alocat un numar de puncte.  
 

In functie de punctaj fiecare participant poate primi mai multe sanse in tragerea la sorti, dupa cum 
urmeaza: 

 O sansa valoreaza 100 de puncte 

 Scorul obtinut intr-un joc se imparte la 100 astfel rezultand numarul de sanse obtinut per joc. 

Punctajele intermediare, intre valorile multiplu de 100 se vor rotunji astfel : 

o 1 – 49 puncte = 0 sanse in tragerea la sorti 

o 50 – 149 puncte = 1 sansa in tragerea la sorti 

o 150 – 249 puncte = 2 sanse in tragerea la sorti 

o 250 – 349 puncte = 3 sanse in tragerea la sorti 

o +350 puncte = 4 sanse in tragerea la sorti 

 Intr-o zi se pot acumula maxim 4 sanse obtinute din joc  

 Sansele nu se acumuleaza de la un joc la altul, ci se ia in considerare cel mai bun scor al zilei 



Fiecare participant poate sa joace nelimitat jocul in decursul a 24 de ore si i se va inregistra cel mai bun 
punctaj din ziua respectiva, transformat in numarul de sanse aferent.  

Un participant poate acumula maxim 4 sanse/zi insumand maxim 64 de sanse in total pe toata perioada 
concursului.  

Numarul de inscrieri in tragerea la sorti pentru fiecare participant este egal cu numarul sanse primite in 
joc.   

Un participant nu poate castiga mai mult de un premiu. 

La finalul perioadei de concurs vor fi premiati prin tragere la sorti 3 participanti. 

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa se conecteze la internet, tarifele pentru 
conectare si/sau navigare fiind cele practicate de furnizorul serviciilor de date pe care le foloseste acesta 
pentru conectare si navigare. 

Participarea la Concurs este gratuita. 

Participarea la Concurs si implicit accesarea site-ului www.facebook.com/orangeromania  se poate face 
doar dupa ce utilizatorul confirma faptul ca doreste accesarea informatiilor si aplicatiilor puse la dispozitie 
de Orange Romania. 

Desemnarea castigatorilor se va realiza prin tragere la sorti, pe 26.02.2014 si va avea loc la sediul 

Organizatorului din Bucuresti, Bd. Lascar Catargiu nr. 47 – 53. 

 
stabilirea castigatorilor si acordarea premiilor 

Stabilirea castigatorilor se va face prin tragere la sorti, pe data de 26.02.2014, prin metode electronice, 

fara posibilitatea interventiei umane in algoritmul de selectare a castigatorilor, in fata unei comisii formate 

din 3 persoane desemnate de Organizator.  

Se vor extrage cate 3 castigatori si inca 10 de rezerva pentru cazul in care un castigator nu poate fi 
validat. 

Castigatorii vor fi contactati de catre Organizator pentru validare in maximum 48 de ore de la incheierea 
Concursului, iar acestia trebuie sa raspunda in termen de maxim 48 de ore. Odata validati, castigatorii vor 
fi informati de Organizator despre cum pot intra in posesia premiului. 

Un participant va fi declarat castigator daca indeplineste conditiile de participare din prezentul 
Regulament. In cazul in care conditiile de participare nu sunt indeplinite, se va verifica indeplinirea 
conditiilor de participare de catre participantii castigatori de rezerva, in ordine, pana la desemnarea 
castigatorului.  

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui un premiu, in cazul in care participantul nu 
indeplineste conditiile de participare si/sau se afla in imposibilitatea de a primi premiul, este descalificat, 
renunta sau refuza sa primeasca premiul. 

Participantul castigator va fi rugat sa furnizeze consultantului Organizatorului numele si prenumele, 

adresa de e-mail si numarul de telefon. 

Prin participarea la Concurs, castigatorii isi exprima acordul ca numele lor sa fie facute publice pe pagina 

Orange de pe facebook, la adresa  www.facebook.com/orangeromania. 
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In cazul in care un participant, desemnat castigator, este in imposibilitatea de a primi premiul, este 

descalificat, renunta sau refuza sa primeasca premiul, precum si in cazul in care nu sunt indeplinite 

oricare dintre conditiile de acordare a premiului, prevazute in prezentul Regulament, Organizatorul va 

acorda premiul urmatoarei rezerve, in ordinea extragerii acestora. In cazul epuizarii rezervelor 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.  

In cazurile in care un castigator nu poate fi contactat in perioada mentionata, acesta pierde dreptul de a 
primi premiul, care va fi acordat uneia dintre rezerve. Daca niciunul dintre participanti, castigatori sau 
rezerva nu poate fi validat, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul.  

Premiile acordate sunt nominale, nu pot fi inlocuite cu alt premiu si nici nu pot fi convertite in bani. In 
cazul refuzului scris al Castigatorilor de a beneficia de premiul oferit de catre Organizator, acesta din 
urma isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.  

Castigatorii celor 3 premii vor fi anuntati pe 3 martie 2014 in aplicatia de concurs de pe pagina de 
Facebook Orange Romania. 

Participantul castigator consimte ca numele si premiul acordat sa fie facute publice, in conformitate cu 

prevederile O.G. 99/2000. 

În cazul în care Participantul castigator întruneste toate conditiile de acordare a Premiului, conform celor 

descrise în prezentul Regulament, i se vor comunica detaliile referitoare la intrarea în posesia Premiului.    

Participantul castigator va primi informatii referitoare la locatiile unde se poate prezenta pentru verificarea 

documentelor de identitate în original, semnarea unui proces verbal de acceptare a Premiului si primirea 

informatiilor referitoare la ridicarea Premiului; o locatie diferita de cele indicate de Organizator nu este 

acceptata.  

Participantul castigator se va prezenta la locatia indicata de Orange în maxim 30 de zile lucratoare de la 

comunicarea acestei locatii si va prezenta toate documentele solicitate pentru verificarea identitatii, 

validarea ca Participant castigator, semnarea unui proces verbal de acceptare a Premiului 

 

conditiile de acordare a premiilor 

 Toate premiile vor fi acordate Castigatorilor cu obligatia indeplinirii urmatoarelor conditii: 

 

 castigatorii trebuie sa nu fie declarati descalificati, ca urmare a nerespectarii prezentului 
Regulament 

 comunicarea cu Participantul castigator trebuie sa fie posibila in termenele mentionate in 
prezentul Regulament 

 in cazurile in care Participantul castigator nu prezinta o copie dupa actul de identitate sau datele 
cuprinse in acesta nu coincid cu cele transmise de castigator in formularul de participare la 
concurs precum si in oricare din cazurile in care nu sunt indeplinite conditiile de acordare a 
premiilor, Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza acordarea Premiului 

 in cazul in care Participantul castigator nu a implinit pana la momentul nominalizarii sale varsta 
de 18 ani, acesta va putea intra in posesia premiului doar prin reprezentantul sau legal. 

 numerele apartinand abonatilor Orange sau utilizatorilor PrePay suspendate sau inchise pe motiv 
de frauda vor fi descalificate 



Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, orice modificare fiind adusa la 
cunostinta publicului, sau de a intrerupe oricand desfasurarea Concursului, fara drept de compensare si 
fara obligatie de preaviz. 

 

taxe 

Organizatorul se obliga sa calculeze, si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre 
castigatori, in conformitate cu Titlul III din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu 
acestea, revenind in exclusivitate Castigatorului. 

Prin simpla participare la Concurs, castigatorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare 
aplicat de Organizator. 

responsabilitatea 

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul oricarei situatii create in urma participarii la Concurs 
sau a utilizarii premiilor. 

De asemenea, Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice determina imposibilitatea 
participarii utilizatorilor la concurs sau a bunei desfasurari a activitatilor descrise in prezentul Regulament, 
ca urmare a unor restrictii de natura tehnica, a politicii financiare a Organizatorului sau a altor limitari 
specifice serviciilor GSM, cum ar fi: nefunctionarea retelei, iesirea din aria de acoperire a retelei etc. 

date personale 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a folosi datele personale ale participantilor obtinute ca urmare a 
desfasurarii concursului in scop de marketing. 

Datele personale prelucrate de catre Organizator in vederea desfasurarii Concursului vor fi, numele si 
prenumele, adresa de e-mail si numarul de telefon, primite direct de la participanti. Suplimentar, in 
vederea acordarii premiilor, Organizatorul va colecta direct de la participantii castigatori si urmatoarele 
date: serie si numar carte de identitate, cod numeric personal, adresa.  

Acordarea unui premiu poate fi un eveniment public. Participarea la aceast Concurs implica acordul 
castigatorului ca numele si premiul castigat sa poata fi publicate de catre Organizator. Prin participarea la 
Concurs pe site-ul www.facebook.com/orangeromania , Participantii sunt totodata de acord ca datele lor 
cu caracter personal, respectiv nume, prenume, localitatea de domiciliu, numarul de telefon si adresa de 
e-mail sa fie prelucrate in scopul desfasurarii Concursului pe site-ul Organizatorului mai sus 
mentionat.Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor. 
 
Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau 
actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001, precum si a Legii 506/2004 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor 
electronice. In acest sens, Organizatorul garanteaza persoanelor fizice participante la acest Concurs, 
conform art. 12-15 si art.18 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor, cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: 
 
- dreptul de a fi informati 
- dreptul de a avea acces la date 
- dreptul de interventie asupra datelor 
- dreptul de opozitie la prelucrarea datelor 
- dreptul de a se adresa justitiei 
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Organizatorul este inregistrat ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de 
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 1014. 

Organizatorul si imputernicitul acestuia, au obligatia sa respecte prevederile Legii 677/2001 pentru 
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor 
date, precum si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii 
private in sectorul comunicatiilor electronice. 

Numele castigatorilor si premiile acordate vor fi facute publice pe www.facebook.com/orangeromania. 

 
modificarea Regulamentului 
 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a 
suspenda/intrerupe/prelungi oricand desfasurarea acestui Concurs, fara drept de compensare, orice 
modificare fiind adusa la cunostinta publicului inainte de data la care va intra in vigoare printr-un act 
aditional la prezentul Regulament care va fi publicat pe site-ul concursului 
www.facebook.com/orangeromania.  
 
Pana la data unei eventuale modificari a Concursului, Organizatorul va respecta conditiile stipulate in 
prezentul Regulament. 
Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru luarea la cunostinta de catre Participanti a 
modificarilor, cat timp acestea sunt afisate pe pagina de internet a Concursului. 

 

reclamatii si litigii 

Orice reclamatie care are legatura cu desfasurarea Concursului va fi adresata in scris Organizatorului, la 
adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5 (cinci) zile de la data la care s-
a produs evenimentul reclamat. 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, 
in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente 
din Bucuresti. 

regulamentul Concursului 

Regulamentul de desfasurare a Concursului este disponibil gratuit oricarui solicitant pe site-ul 
Concursului, www.facebook.com/orangeromania, intre 10 februarie – 10 martie 2014 

Orange Romania S.A. 

Online Division Manager 

Ana Niculae  

 


