
REGULAMENTUL CONCURSULUI 

Referendum virtual: DA sau NU pentru demiterea lui Traian Băsescu 
 
Organizator: S.C. REALITATEA MEDIA S.A., persoană juridică română în insolvență, cu 
sediul social în mun. București, Șos. București-Ploiești nr. 172-176, Corp A, et. 3, cam. 5, sector 1, 
CIF RO14080700, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6736/2001, reprezentată de dl. 
Florin Bercea - Administrator Special, și denumită în continuare “Organizator”. 

Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului potrivit celor 
menționate mai jos (denumit în continuare “Regulament “). Regulamentul este întocmit și va fi 
făcut public prin vizitarea site-ului http://realitatea.net. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau a schimba prezentul Regulament, urmând ca 
astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor 
modificări pe www.realitatea.net. 

Durata concursului: Concursul va fi lansat la data de 06.07.2012 și va dura până în ziua 
Referendum-ului, cu afișarea câștigătorilor în ziua lucrătoare următoare acestuia. Concursul se va 
desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toți 
participanții. 

Reguli și condiții de înscriere:  

În concurs vor intra toate răspunsurile la sondajul “Referendum virtual: DA sau NU pentru 
demiterea lui Traian Băsescu” de pe site-ul www.realitatea.net. 

Validitate: Participarea este validă doar dacă participantul a optat pentru una din cele două variante 
de răspuns la sondajul inserat în articolul ce dă start concursului de pe www.realitatea.net. 

Ca să poată să răspundă la sondaj, participantul trebuie să fie înregistrat pe site-ul 
www.realitatea.net sau, în cazul în care nu este utilizator înregistrat, să-şi creeze un cont. 

Orice participant suspectat de încercare de fraudare a concursului va fi descalificat. 

Numele câștigătorilor vor fi publicate pe site-ul www.realitatea.net. 

Concursul îşi va desemna 9 câştigători. De asemenea, se vor alege 2 câștigători de rezervă la 
desemnarea câștigătorilor, însă numele acestora nu vor fi publicate pe site. Astfel, în cazul în care 
unul din cei 9 câştigători nu poate fi contactat într-un interval de 12 de ore de la anunțarea lui, 
organizatorul va contacta primul câștigător de rezervă. În caz că nu răspunde încă un câştigător, 
într-un interval de 12 ore, se va contacta cel de-al doilea câştigător de rezervă. 

Responsabilitate: Prin participarea la concurs, toți participanții și eventualii câștigători sunt de 
acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de 
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Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și 
exclusivă a participanților și eventualilor câștigători.  

Mecanism: Participanții la concurs trebuie să opteze pentru una din cele două variante propuse prin 
sondajul ce se găseşte pe site-ul www.realitatea.net. În funcţie de răspuns, din cei care au ghicit 
rezultatul Referendum-ului se vor delimita prin tragere la sorţi, prin intermediul random.org - 
secțiunea True Random Number Generator, 9 câştigători, din care: 

Primul câştigător va primi un premiu constând într-un week-end pentru 2 persoane pe litoralul 
Mării Negre, la Mamaia Nord, Hotel Pheonicia 4*, all inclusive. 

Următorii 3 câştigători extraşi la sorţi vor primi câte o tabletă Neura Wifi de la Evolio. 

Următorii 5 câştigători extraşi la sorţi vor primi câte un eReader evoBook2 de la Evolio. 

În plus, se vor trage la sorţi şi 2 câştigători de rezervă. 

Premiile constau în: un week-end pe litoralul Mării Negre pentru 2 persoane oferit de 
Phoenicia Holyday Resort, 3 tablete Neura Wifi și 5 eReader evoBook2 de la Evolio. 

Valoarea totală a premiilor este de 10.492 ron (tva inclus) 
Prețul unitar este: 
- un sejur de 2 nopţi (weekend), pentru 2 persoane la hotel Phoenicia Holiday Resort 4*, Mamaia 
Nord = 4.700 ron (tva inclus) 
- o tabletă Neura Wifi = 1.099 ron (tva inclus) 
- un eReader evoBook2 = 499 ron (tva inclus) 
 
Câștigătorii vor achita impozitul de 16% aferent premiilor câștigate. 

Premiile vor fi acordate de către reprezentanții Organizatorului.  

Câștigătorii vor intra în posesia premiilor în baza unei convenții de premiere. 

Nu este posibilă înlocuirea premiilor oferite cu alte beneficii. 

Câștigătorii vor fi contactați de către Organizator pe adresa de mail cu care s-au înregistrat 
pe site. 

Taxe: Organizatorului concursului nu îi revine plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații 
financiare legate de premiu, cu excepția impozitului pe veniturile obținute din campania publicitară 
de către câștigători, impozit pe care organizatorul e obligat să-l plătească prin reținere la sursă, 
conform legii. Așadar, organizatorul concursului se obligă să rețină și să vireze impozitul pentru 
veniturile obținute de către câștigător, potrivit prevederilor Codului Fiscal al României, orice alte 
obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a 
câștigătorului. 



Drept de participare: Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice care au domiciliul / 
reședința în România, cu excepția angajaților S.C. REALITATEA MEDIA S.A., a soților și rudelor 
de gradul I ale acestora, precum și cu excepția firmelor partenere în organizarea acestui concurs. 

Alte prevederi: Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord ca datele lor de 
identitate (nume, prenume, adresă, număr telefon) să intre în baza de date a organizatorului, acestea 
putând fi folosite pentru desemnarea câștigătorului și în activitățile de marketing ale 
organizatorului. Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participanților la prezentul 
concurs, în scopul acestui concurs, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru 
protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a 
acestor date. 
Datele cu caracter personal nu vor putea fi transmise în străinătate. Datele cu caracter personal ale 
participanților vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, în baza căreia 
aceștia au următoarele drepturi: 

• de a obține, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care 
îl privesc sunt prelucrate de către S.C. REALITATEA MEDIA S.A.; 
 
• dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea datelor cu caracter personal sau 
transformarea acestora în date anonime în situația în care prelucrarea nu este conformă Legii. nr. 
677/2001; 

• dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situaţia sa 
particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul prelucrării, cu excepția cazurilor în care există 
dispozitii legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu va mai viza datele în cauză. 

• dreptul de a se adresa justiției în situația în care a suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor 
sale cu caracter personal; 

• dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situația în care consideră că 
datele sale nu au fost prelucrate conform legii. Pentru situațiile prevăzute la lit.a), lit. b), lit.c) şi lit. 
d) participantul va înainta o cerere scrisă, datată și semnată către S.C. REALITATEA MEDIA S.A 
(inclusiv e-mail: webcontent@realitatea.net). În cerere va preciza dacă dorește ca informațiile / 
măsurile luate să-i fie comunicate la o anumită adresă (chiar și e-mail) sau printr-un serviciu de 
corespondență care să asigure predarea numai personal. S.C. REALITATEA MEDIA S.A va 
comunica informațiile / măsurile luate în termen de 15 zile de la data primirii cererii. 

Participarea la concurs  presupune acceptarea implicită a prevederilor prezentului Regulament de 
Concurs. 

Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la adresa de 
corespondență a Organizatorului: mun. București, Șos. București-Ploiești nr. 172-176, Corp A, et. 
3, cam. 5, sector 1, precum și pe site-ul www.realitatea.net 

Litigii: Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor 
rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de 
instanțele judecătorești române competente. 



Eventualele sesizări legate de desfășurarea concursului vor fi făcute pe adresa organizatorului: mun. 
București, Șos. București-Ploiești nr. 172-176, Corp A, et. 3, cam. 5, sector 1, într-un termen de 
maxim 24 ore de la data anunţării câştigătorilor. 

Sesizările ulterioare nu vor mai fi luate în considerare. 
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