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REGULAMENT CAMPANIE „Focsani Mall, aniversam 9 ani!” 

 

1. DESFĂŞURAREA CAMPANIEI „Focsani Mall, aniversam 9 ani!” 
1.1. Campania “Focsani Mall, aniversam 9 ani” se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse 
in prezentul regulament (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”). Termenii si conditiile 
Regulamentului Oficial, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la 
Campanie. 
Organizatorul campaniei “Focsani Mall, aniversam 9 ani” este SPLIT ADVERTISING INVEST 
SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Ion Mortun 8 – 12, ap.43, sector 3, inregistrata la Registrul 
Comertului sub numarul J40/11897/2005, avand cod fiscal RO17755373, cont numarul RO 62 
RNCB 0074 02 920 689 0001 deschis la BCR, legal reprezentata de domnul FLOREA 
ALEXANDRU - ŞTEFAN, domiciliat în Bucureşti, str.Ion Morţun nr.8-12, sc.1, et.4, ap.43, sector 3, 
identificat cu carte de identitate seria RX nr.384271 emisă de SPCEP Sector 3 la 06.11.2013, având 
cod numeric personal 1781019434545, in calitate de Administrator.  
Campania se va derula ca tombola, conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in 
continuare "Regulamentul"), document obligatoriu pentru toti Participantii la Campanie, asa cum 
acestia sunt definiti in cele ce urmeaza. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica 
Regulamentul cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare a modificarilor. Campania este 
realizata in beneficiul centrului comercial Focsani Mall si in scopul eficientizarii strategiei de 
marketing a centrului comercial. 
Campania se va desfasura in perioada 15 septembrie – 17 septembrie 2016, pe teritoriul Romaniei. 
Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată si conform legislatiei Uniunii Europene. 
1.2 In vederea participarii la Campanie, se poate inscrie orice persoană fizică cu varsta minima de 
14 ani, cu domiciliul în România, care participa la promotie cu respectarea modalitatii de inscriere în 
condiţiile şi în perioada stabilita prin prezentul Regulament, cu excepţia angajaţilor Organizatorului şi 
ai celorlalte societăţi implicate în mod direct în organizarea şi desfăşurarea Promoţiei (inclusiv ai 
Reprezentanţilor şi Împuterniciţilor Organizatorului), a soţilor şi a rudelor de gradul doi ale acestora, 
in linie directa si colaterala. Persoanele inscrise vor fi denumite in continuare „Participanti”.  
1.3 Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului oficial al 
Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos. Acesta este disponibil gratuit pe site-ul 
www.focsanimall.ro precum si la sediul Organizatorului din Str. Ion Mortun Nr 8-12 ap 43, sector 3 
Bucuresti, Romania, unde isi are adresa organizatorul 
1.4 Angajaţii BEL ROM SAPTE S.R.L, RESOLUTE LAR ROMANIA SA,SPLIT ADVERTISING 
INVEST SRL, ai Hypermarket-ului Carrefour sau angajatii magazinelor din incinta locatiei Focsani 
Mall şi membrii familiilor lor, 
Prin inscrierea la Campanie, Participantii accepta neconditionat, exclusiv si irevocabil ca numele, 
fotografiile si materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in 
orice scop, inclusiv publicitar, de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia, fara niciun fel 
de pretentii din partea Participantilor si Castigatorilor, acestia renuntand la a solicita organizatorului 
si/sau subcontractantilor sai vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea Organizatorului 
pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) 
aferente operelor audio-video si/sau fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea) 
acestor persoane (participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre 
organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la concurs, extragerii si 
acordarii premiilor. 
 
2. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE: 
2.1 Participantii care acceseaza siteul www.focsanimall.ro in perioada 15 septembrie 2017 de la ora 
10:00 la  data de 17 septembrie 2017 ora 10:00 vor putea sa se inscrie la concursul aniversar 
“Focsani Mall, aniversam 9 ani” in care vor putea castiga un telefon mobil Samsung S 7 oferit de 
Arsis si Focsani Mall si 20 de invitatii de 2 persoane valabile la cinematograful Happy Cinema din 
Focsani Mall. 
2.2 DESCRIEREA MECANISMULUI CAMPANIEI „FOCSANI MALL, ANIVERSAM 9 ANI” 
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Participantii vor completa ONLINE, talonul de concurs disponibil pe web-siteul www.focsanimall.ro 
cu numele si prenumele lor, adresa de email valida si numarul de telefon valabil, inclusiv data 
nasterii si orasul. 
Un participant se poate inscrie online cu mai multe numere de telefon si cu mai multe adrese de 
email. 
2.3 Organizatorul, Belrom Sapte SRL si alti subcontractanti ai organizatorului cat si ai companiei 
Belrom Sapte nu sunt raspunzatori pentru erori de nefunctionare a aplicatiei www.focsanimall.ro. De 
asemenea, Organizatorul nu este raspunzator pentru pierderea numarului de telefon, suspendarea 
numarul de telefon sau a adresei de email a vreunui participant la campanie sau pentru declararea 
incorecta a datelor ce le sunt solicitate la completarea talonului de inscriere online la concurs pe 
www.focsanimall.ro. Fiecare participant are obligatia de a isi verifica adresa de email sau de a 
raspunde la apelurile telefonice, in cazul in care este declarant castigator. 
 
3. PREMIU SI VALOAREA ACESTUIA 
3.1 Campania se va desfăşura in intervalul 15 septembrie 2017 – 17 septembrie 2017, ora 10:00. 
Participanţii la această competiţie au posibilitatea să caştige un telefon mobil Samsung S 7 si 20 
invitatii duble puse in joc valabile la Happy Cinema. 
3.2 Castigatorul va intra in posesia premiului dupa semnarea actelor de transfer a bunului in cazul 
telefonului mobil. 
3.3 Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli pentru punerea Castigatorilor in posesia 
premiilor. 
3.4 In cazul in care castigatorul va fi declarant un minor cu varsta intre 14 si 18 ani, acesta va putea 
intra in posesia premiului in baza unui process verbal de predare primire cu tutorelele legal al 
minorului. 
 
4. Acordarea si PREDAREA premiului  
4.1 In data de 17 septembrie 2017 vor fi introduse in aplicatia www.random.org toate persoanele 
inscrise in zona de concurs de pe www.focsanimall.ro. Acestea trebuie sa aiba un numar de telefon 
valabil si o adresa de email. 
4.2 Se va face o prima extragere pentru acordarea premiului Samsung S 7 iar cel care va fi afisat la 
pozitia 1 de aplicatia www.random.org va fi marele castigator. Participantul afisat la pozitia 2 va fi 
rezerva castigatorului de la pozitia 1.  
4.3 Se va face a 2 a extragere pentru aflarea castigatorilor pentru invitatiile de 2 persoane la Happy 
Cinema. Participantii afisati de www.random.org de la pozitia 1 la poitia 20 vor fi castigatorii celor 20 
de invitatii.  
4.4 Castigatorul premiului Samsung S 7 va fi anuntat de Organizator pe www.focsanimall.ro si pe 
www.facebook.com/focsanimall. Acesta va trebui sa se prezinte in termen de 3 (trei) zile lucratoare 
la sediul Organizatorului pentru semnarea procesului verbal de atribuire a premiului. 
4.5 In cazul in care castigatorul nu se prezinta in termen de 3 zile de la anuntarea sa ca si 
castigator, va fi contactata rezerva ce are la dispozitie 3 zile pentru a veni sa semneze procesul 
verbal de atribuire al premiului. In cazul in care nici rezerva nu se prezinta, premiul va ramane in 
posesia organizatorului. Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda 
contravaloarea acestuia in bani. In cazul refuzului unui Castigator de a beneficia de premiul castigat, 
asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.  
4.6 Participarea la aceasta Campanie presupune acordul Castigatorului referitor la faptul ca 
persoana lor, numele, localitatea in care domiciliaza si fotografia lor pot fi facute publice si folosite in 
materiale foto, audio si video de catre Organizator fara niciun fel de plata. 
4.7 In privinta Premiului, raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestora. 
Organizatorul nu va raspunde pentru nici un defect, disfunctionalitate sau alte neajunsuri ale 
premiilor. Organizatorul va inmana Castigatorilor, fara nicio exceptie, garantia legala 
corespunzatoare premiului, iar in aceste conditii orice sesizare vizand deficiente va fi indreptata 
impotriva producatorului, distribuitorului sau importatorului, dupa caz. 
 
5. Taxe si impozite 
5.1 Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata taxelor pentru premiul Samsung S 7 
deoarece acest premiu provine dintr-un contract de barter cu schimb de imagine, fara valoare de 
contabilitate, semnat cu compania Arsis ce a beneficiat de reclama gratuita in cadrul evenimentului 
“Focsani Mall Aniversam 9 ani” organizat de organizator. 
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5.2. Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata niciunei alte cheltuieli relative la premiul 
castigat, acestea revenind exclusiv Castigatorului. 
5.3. Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului.  
5.6. Prin inscrierea fiecarui Participant, Organizatorul concursului dobandeste toate drepturile de 
publicare a numelui respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, si imaginii sale, în 
orice conditii, fara alte consideratii sau plati.  
 
6. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 
6.1. In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele 
castigatorilor si premiile acordate in cadrul acestei Campanii. 
6.2. Organizatorul isi exprima acordul ca Belrom Sapte SRL, detinand numar de Operator de date 
cu caracter personal 20520/2011, sa poata prelucra datele cu character provenite in urma inscrierii 
participantilor pe siteului www.focsanimall.ro in conformitate cu respectarea prevederilor Legii nr. 
677/2001 privind protectia datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze 
confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze 
conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.  
6.3. Participantul la promotie in calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, 
urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de 
interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15) 
6.4 Prin participarea la prezenta Campanie participantul isi exprima acordul de a intra in baza de 
date a Organizatorului si de a primi informari legate de activitatile sau campaniile active ale 
acestuia, dar si din partea partenerilor organizatorului la campanie Belrom Sapte SRL. 
6.5. Prezentul Regulament este la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi 
consultat gratuit la biroul de informatii dedicat Campaniei din incinta centrului Comercial Focsani 
Mall precum si pe site-ul www.focsanimall.ro 
 
7. LITIGII 
7.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie se vor rezolva pe cale 
amiabila. In cazul in care o astfel de solutionare nu va fi posibila, litigiile vor fi deferite instantelor 
judecatoresti din Bucuresti. 
Prezentul Regulament a fost incheiat in 3 exemplare, fiecare cu valoare de original. Prezentul 
regulament sta la dispozitia persoanelor interesate la sediul Organizatorului si pe site-ul 
www.focsanimall.ro 
Tehnoredactat la sediul Biroului Notarial Andreea Dumitraşcu din Bucureşti, astăzi data 
autentificării, într-un singur exemplar original ce se păstrează în arhiva notarului public 
instrumentator şi în trei duplicate, din care unul se păstrează în arhiva notarului public 
instrumentator, iar două duplicate au fost eliberate părţii.  

 
ORGANIZATOR 

 

SPLIT ADVERTISING INVEST Societate cu Răspundere Limitată 
reprezentată prin: 

FLOREA ALEXANDRU – ŞTEFAN 
        Administrator 

        ss indescifrabil 
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ROMÂNIA 

UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI 
BIROUL NOTARIAL 

„ANDREEA DUMITRAŞCU” 

Licenţă de funcţionare nr.2483/2187/10.12.2013 
Înregistrat în RNENP sub nr.487/2013 şi nr.2187/2013 

Operator de date cu caracter personal nr. 16576 
Sediul:Bucureşti, Calea Vitan  nr.199, bl.52, sc.2, ap.31, sector 3 

Tel: 021.344 54 53 ; Fax: 021.344 54 56 
E-mail: notar.andreea@gmail.com 

 
ÎNCHEIERE DE  AUTENTIFICARE nr. 1972 

Anul 2017 luna septembrie ziua 13 
 

În faţa mea, ANDREEA DUMITRAŞCU, notar public, la sediul biroului notarial, s-a prezentat: 
- FLOREA ALEXANDRU - ŞTEFAN, domiciliat în Bucureşti, str.Ion Morţun nr.8-12, sc.1, 

et.4, ap.43, sector 3, identificat cu carte de identitate seria RX nr.384271 emisă de SPCEP Sector 3 
la 06.11.2013, având cod numeric personal 1781019434545, în calitate de reprezentant al 
Societăţii cu Răspundere Limitată SPLIT ADVERTISING INVEST, cu sediul social in Bucuresti, 
Str. Ion Mortun Nr. 8-12, sc.1, et.4, ap.43, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub 
nr.J40/11897/2005, cont numarul RO 62 RNCB 0074 02 920 689 0001 deschis la BCR, CUI 
RO17755373, care, după ce a citit actul, a declarat că i-a înţeles conţinutul, că cele cuprinse în act 
reprezintă voinţa sa, a consimţit la autentificarea prezentului înscris şi a semnat unicul exemplar. 

 
În temeiul art.12 lit.b) din Legea nr.36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, 

 SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS. 
 
S-a încasat onorariul în sumă de 178,50 lei cu chitanţa seria AND nr. 2007/2017 din care 

TVA în sumă de 28,50 lei cu factura seria AND nr.2073/2017. 
 

                                                                                  NOTAR PUBLIC, 
                                                                                ANDREEA DUMITRAŞCU 

                                                                                ss indescifrabil 
 

 

 Prezentul duplicat s-a întocmit în 3(trei) exemplare, de ANDREEA DUMITRAŞCU, notar 
public, astăzi, data autentificării actului şi are aceeaşi forţă probantă ca originalul. 

 
NOTAR PUBLIC, 

ANDREEA DUMITRAŞCU 
 


