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REGULAMENTUL CAMPANIEI 
                            “Vanatorii de talente” 

(concurs ce se desfasoara pe site-ul www.protv.ro ) 
 
 

 
Art. 1 Organizator 

 
SC PRO TV SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 

109, et. 1, sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 
J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636 si cont nr. 
RO06INGB0001000103098918, deschis la Banca ING Bucuresti, 
reprezentata legal de Anca Nicoleta Budinschi Agachi - Director General si 
Elena Petre – Director Executiv 

Obiectul concursului il constituie nominalizarea unui candidat care să 
participe la o competiţie de descoperire de talente ("Competiţia"), care 
va fi filmată pentru o serie de programe de televiziune intitulate provizoriu 
"Romanii au talent" ("Programul"), pe care FremantleMedia Limited, 
operând sub numele de Thames and Simco Limited 
("Producătorul"), intenţionează, dar nu se angajează să le producă, 
pentru PRO TV S.A. Informaţiile incluse în nominalizare pot fi folosite în 
Program, în cazul în care candidatul nominalizat va fi selecţionat pentru 
preselecţie.    
 

Art. 2 Durata campaniei 

Campania se desfasoara intre 24 mai 2013 şi 30 noiembrie 2013. 
ProTV isi rezerva dreptul de a modifica datele de incepere si de 

terminare, fara drept de compensare, dar nu inainte de a anunta publicul 
pe site-ul www.protv.ro. 

Art. 3 Conditiile de participare 
 
Pot participa la aceasta campanie persoanele cu varsta de peste 18 

ani, rezidente în Romania si Republica Moldova. 
Nu vor avea drept de participare angajatii MEDIAPRO, PROTV SA si 

ai partenerilor implicati in organizarea acestei actiuni, sotii/sotiile lor, 
precum si rudele de gradul intai ale acestora. 

Participarea la campania “Vanatorii de talente” implica acceptarea 
ca numele, textele, fotografiile si orice alte materiale audio-video 
prezentate de participanti sau care ii infatiseaza pe acestia ori pe care este 
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imprimata vocea lor, sa poata fi facute publice in scop publicitar, fara 
niciun  fel de pretentie de ordin patrimonial. 
 

Art. 4 Protectia datelor personale 

Prin participarea la campania "Vanatorii de talent" orice participant 
isi exprima acordul ca toate datele cu caracter personal sa fie incluse in 
baza de date a S.C. PRO TV S.A, persoana juridica inregistrata in registrul 
de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, sub numarul 
17155. Scopul prelucrarii datelor este „reclama, marketing si publicitate”. 

S.C. PRO TV S.A prelucreaza datele personale ale participantilor in 
vederea organizarii acestui campanii, precum si pentru a informa in 
legatura cu alte produse, servicii, evenimente, etc. (telefon, SMS, e-mail, 
posta, etc). 

Conform dispozitiilor art.20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentru 
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, S.C. PROTV 
S.A. are obligatia de a aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate 
pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii 
accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului 
neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala. 

Datele cu caracter personal prelucrate in vederea organizarii acestei 
campanii sunt destinate utilizarii de catre S.C.PRO TV S.A.  

La incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor in scopul 
organizarii acestei campanii, S.C. PRO TV S.A. nu va transfera aceste date 
unui alt operator.  

Conform Legii 667/2001, participantii au urmatoarele drepturi: 
dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de 
opozitie.  

Pentru exercitarea acestor drepturi participantii trebuie sa inainteze 
S.C. PRO TV S.A. o cerere scrisa, datata si semnata, pe care sa o depuna 
la sediul din Bulevardul Pache Protopopescu nr. 109, sector 2, Bucuresti. 

Daca unele date furnizate sunt incorecte, va rugam sa ne informati 
cat mai curand posibil. 

Art. 5 Modul de desfasurare a actiunii 

5.1. Modalitatea de nominalizare: 
 
Toate nominalizările se vor face prin completarea Formularului de 

Nominalizare disponibil la rgt-vanatori.protv.ro şi prin trimiterea acestui 
formular, care cuprinde: nume, data naşterii, adresa de e-mail şi numărul 
de telefon la care puteţi fi contactat(ă), precum şi orice alte detalii.  

Nu se va accepta nicio altă modalitate de nominalizare (inclusiv, fără 
limitare, prin e-mail sau pe Twitter). 
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Formularul de Nominalizare permite nominalizarea de până la 5 
(cinci) candidaţi. Trebuie inclus cel puţin un link valabil către o înregistrare 
video a fiecăruia dintre Candidaţii Nominalizaţi ("Link-uri") disponibil pe 
site-uri de distribuţie a materialelor video, precum YouTube, Vimeo, 
Dailymotion, Facebook, etc sau un fisier video ce trebuie uploadat  in 
formularul de inscriere. Nu se pot include mai mult de 5 (cinci) link-uri 
în Formularul de Nominalizare.  

În cazul în care nu este inclus un Link pentru oricare dintre 
Candidaţii Nominalizaţi sau Linkul inclus nu este valabil, este incorect sau 
a expirat, se va considera că Nominalizarea candidatului respectiv nu este 
valabilă, iar aceasta nu va fi luată în considerare de Producători în 
procesul "Vanatorii de talent".  

Toate înregistrările video trebuie să fie disponibile publicului larg.  
Nu se vor accepta linkuri către înregistrări cu acces restricţionat.  
De asemenea, trebuie bifata, în Formularul de Nominalizare, o 

căsuţă prin intermediul căreia informati organizatorul dacă îl cunoaşteţi 
personal pe Candidatul Nominalizat.  

Pe toata durata campaniei, un user poate trimite un singur Formular 
de Nominalizare completat cu candidaţi diferiţi. 

Participantii inteleg si sunt de acord că, în urma completării 
Formularului de Nominalizare, Candidatul Nominalizat NU va fi invitat în 
mod automat să participe la o preselecţie pentru Program sau să apară în 
Program. 

Producatorul isi rezerva dreptul, pe care îl va exercita la libera şi 
exclusiva alegere, de a elimina Candidatul Nominalizat în orice moment pe 
parcursul procesului de producţie, chiar şi în cazul în care Candidatului 
Nominalizat i s-a indicat o dată de participare la preselecţie.   

Toţi Candidaţii Nominalizaţi trebuie să satisfacă anumite cerinţe de 
eligibilitate pentru a putea participa la Competiţie, inclusiv, fără limitare, 
să aibă dreptul de a locui şi a lucra în Romania sau Republica Moldova.  

Producătorii îşi rezervă dreptul de a descalifica orice Candidat 
Nominalizat din Competiţie, în orice moment, în cazul în care respectivele 
cerinţe de eligibilitate nu sunt satisfăcute. 

De asemenea, Producatorul nu se angajeaza să produca sau să 
difuzeze orice episod al Programului ori să includa Candidatul Nominalizat 
în Program.  

Prin trimiterea unui Formular de Nominalizare, participantii confirma 
că sunt de acord cu prezentele prevederi şi cu folosirea Formularului de 
Nominalizare şi a datelor personale incluse în Formularul de Nominalizare 
pentru realizarea Programului şi în orice alte scopuri conexe, inclusiv, fără 
limitare, în scopul realizării de materiale promoţionale privitoare la 
Program, care, pentru a evita orice dubiu, vor include reclame online 
privitoare la Program. 
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Nu se va percepe nicio taxă pentru nominalizările făcute prin 
intermediul Formularului de Nominalizare.  

Nominalizările primite în afara intervalului cuprins între datele 
specificate nu vor fi luate în considerare. 

Participantii inteleg si accepta faptul că există diferite alte modalităţi 
prin care candidaţii se pot înscrie la Program sau pot fi selecţionaţi să 
participe la o preselecţie pentru Program, inclusiv solicitarea directă, 
informaţii transmise prin viu grai, căutări pe internet efectuate de 
Producător, preselecţii şi evenimente deschise, conform uzanţelor din 
domeniu.   

Candidaţii pot fi invitaţi direct la o preselecţie pentru Program de 
documentarişti care acţionează în numele Producătorilor sau de agenţi 
independenţi.  

Toţi candidaţii (inclusiv, fără limitare, Candidaţii Nominalizaţi) vor 
participa la preselecţie în aceleaşi condiţii ca orice alt candidat, iar 
Regulamentul Programului va fi aplicabil tuturor candidaţilor.    

Participantii inteleg si sunt de acord că dacă Formularul de 
Nominalizare este incomplet sau neinteligibil, dacă este trimis sau primit 
de Producator după data specificată pentru închiderea procesului de 
nominalizare ori dacă nu respectă prezentele prevederi, respectivul 
formular va fi considerat inutilizabil şi nu va fi luat în considerare de 
Producător. 
 

5.2. Procesul de selecţie 
 
Dacă Formularul de Nominalizare trimis va fi primit prin intermediul 

site-ului rgt-vanatori.protv.ro, va fi marcat de către Producător cu data 
şi ora primirii  şi va fi analizat de către acesta cât mai curând posibil.  

Participantii inteleg si sunt de acord cu situatia in care desi 
Formularul de Nominalizare trimis a fost primit, se poate considera că 
nominalizarea nu este valabilă daca unul dintre Candidatii Nominalizati era 
deja cunoscut de Producător, prin orice mijloace, înainte de primirea 
Formularului de Nominalizare trimis de dumneavoastră, inclusiv, dar fara 
a se limita la urmatoarele cazuri: 

- cand Candidatul Nominalizat  a solicitat deja direct participarea la 
Program; 

- cand a fost deja nominalizat de altcineva în cadrul procesului 
"Vanatorii de talent"; 

- cand Producători sau un agent independent l-au contactat deja în 
mod direct pe respectivul Candidat Nominalizat sau acesta a fost 
prezentat Producătorilor de un terţ.  
În cazul în care unul dintre Candidatii Nominalizati este deja 

cunoscut de Producător, acesta nu va mai putea fi luat in considerare in 



 

Storage:Radu:projects:Romanii_au_talent.ro:Vanatorii de talente:legal:vanatori_regulament.doc5 
 

formularul trimis, insa, celelalte propuneri din Formularul de Nominalizare 
pot fi luate in considerare. 

 
5.3. Selecţionarea candidaţilor 
 
Producătorul va folosi Linkurile trimise prin intermediul Formularului 

de Nominalizare pentru a stabili dacă vor selecţiona sau nu Candidatul 
Nominalizat în vederea participării la o preselecţie pentru Program. 
Participantii inteleg si accepta că din cauza numărului mare de 
nominalizări care vor fi primite, Producatorul nu va confirma că a primit şi 
nu va răspunde nominalizărilor în toate cazurile, ci numai în cazurile în 
care Producătorul doreste ca respectivii Candidaţi Nominalizaţi să treacă în 
etapa următoare a procesului de selecţie. Vor analiza Linkurile incluse în 
Formularele de Nominalizare şi se va decide care dintre Candidaţii 
Nominalizaţi sunt potriviţi pentru a trece în următoarea etapă a procesului 
de selecţie.   

De asemenea, participantii inteleg si accepta ca Producătorul are 
deplina libertate de a selecţiona Candidaţii Nominalizaţi după cum va 
considera de cuviinţă si că deciziile respective vor fi definitive, fara a 
putea fi contestate de participanti.  

Toţi Candidaţii Nominalizaţi trebuie să satisfacă anumite cerinţe de 
eligibilitate pentru a putea participa la Competiţie, inclusiv, fără limitare, 
să aibă dreptul de a locui şi a lucra în Romania sau Republica Moldova.  
Producătorul îşi rezervă dreptul de a descalifica orice Candidat Nominalizat 
din Competiţie, în orice moment, în cazul în care respectivele cerinţe de 
eligibilitate nu sunt satisfăcute. 

Dacă participantul este prima persoana care a nominalizat un 
Candidat Nominalizat, iar Candidatul Nominalizat nu este deja cunoscut de 
catre Producător şi ajunge în etapele de Preselectii ale Competiţiei, atunci 
participantul va avea posibilitatea de a câştiga o invitatie dubla la etapa de 
Preselectii.  
Participantii inteleg si accepta că pot câştiga Premiul de mai sus numai în 
cazul în care Candidatul Nominalizat ajunge în etapele de Preselectii ale 
Competiţiei. Participantii sunt de acord ca nu pot primi invitatia decât o 
singură dată, chiar dacă mai mulţi Candidaţi Nominalizaţi ajung în etapele 
de Preselectii. 

Producătorul, la libera şi exclusiva sa alegere, poate contacta 
Candidatul Nominalizat pentru a-l invita la o preselecţie. Daca 
Producătorul eşueaza în încercarea de a contacta Candidatul Nominalizat 
ori acesta din urma refuza participarea la Competiţie sau nu este eligibil 
pentru a participa, participantii sunt de acord că nu vor fi eligibili pentru a 
câştiga invitatia dubla, iar nominalizarea făcută nu va mai fi luată în 
considerare.   
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În cazul în care Producătorul va reusi să contacteze Candidatul 
Nominalizat, iar respectivul candidat doreşte şi este eligibil să participe la 
Competiţie, el va fi invitat să participe la o preselecţie, într-un moment şi 
într-un loc care vor fi stabilite de Producător, la libera şi exclusiva sa 
alegere, decizia Producătorului în acest sens fiind definitivă.  

Selecţionarea de către Producător a unui Candidat Nominalizat nu 
reprezintă o garanţie a faptului că respectivul Candidat Nominalizat va fi 
invitat să participe la o preselecţie sau la Program.  

În cazul in care Candidatul Nominalizat  este ales de Producători 
pentru a participa la a doua etapă a Competiţiei, în care candidaţii îşi 
prezintă numărul în faţa juriului şi a unui public şi sunt selecţionaţi pentru 
a trece în faza semifinalelor Competiţiei, participantul care a facut 
nominalizarea va fi contactat de Producător şi i se poate cere să participe 
personal la o întâlnire care va avea loc într-un moment şi într-un loc care 
vor fi comunicate de către Producător.   

 
Art. 6 Premii 

6.1. Invitatie dubla la Preselectii 
 

În cazul în care Candidatul Nominalizat ajunge în etapa de 
Preselectii, participantul care a trimis formularul va fi invitat să participe 
impreuna cu un insotitor la respectiva Preselectie, ca membri ai publicului. 
Dacă nu poate participa la Preselectia în cadrul căreia va apărea 
Candidatul Nominalizat, Producătorul poate, fara a avea insa si obligatia, 
de a oferi participantului respectiv o invitatie dubla pentru o altă 
Preselectie.  

Premiul pentru Preselectie exclude toate celelalte costuri şi 
aranjamente care nu sunt menţionate în mod expres mai sus.  

Cheltuielile şi taxele suplimentare ocazionate de transport, cazare, 
bunuri, servicii, taxe de intrare, facilităţi, taxe suplimentare, activităţi şi 
evenimente legate de participarea la Preselectii, care nu sunt incluse în 
mod expres, vor fi suportate integral de catre participant.    

Organizatorul sau Producătorul nu au obligaţia de a suporta 
asemenea costuri şi/sau taxe, iar contravaloarea acestora nu va fi 
înapoiată sau rambursată participantului sau insotitorului acestuia 

Nu există varianta încasării echivalentului în bani (unde este cazul) 
sau altă alternativă la invitatii pentru Preselectii.    

Cu toate acestea, Producătorul îşi rezervă dreptul de a oferi o 
alternativă la invitatiile pentru Preselectii, pentru orice motiv, la libera şi 
exclusiva lor alegere, inclusiv, fără limitare, din cauza unor împrejurări 
care nu pot fi controlate de Producător sau în cazul în care devine 
imposibilă asigurarea participării la Preselectii. 
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Participantul şi însoţitorul său cărora li s-a alocat o invitatie sunt de 
acord să apară ca membri ai publicului Programului în cursul ediţiei 
relevante a Preselectiei  şi să fie filmaţi în cursul realizării Programului, la 
data şi la ora stabilită.  

Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica data şi ora Preselectiei 
in orice moment. Participantul si insotitorul său se angajează să respecte 
orice indicaţii şi/sau instrucţiuni pe care le vor primi.  

În cazul în care Participantul si/sau insotitorul său refuză să fie 
filmat(i) în condiţiile specificate sau să respecte orice indicaţie ori 
reglementare, acestia nu vor mai putea participa la Program.  

Decizia producătorului Programului este definitivă şi nu se va purta 
nicio corespondenţă cu participantul si/sau insotitorul său pe această 
temă. 

6.2. Invitatii la Etapa Semifinalelor ("Premiul Semifinalelor") 

 
În cazul în care Candidatul Nominalizat  va fi ales de Producător 

pentru a participa la a treia etapă a Competiţiei, care are loc într-un 
studio, unde concurenţii rămaşi în Competiţie se întrec pentru a fi 
selecţionaţi să apară în finala Competiţiei ("Etapa Semifinalelor"), 
participantul care l-a nominalizat şi un însoţitor vor fi invitaţi să participe 
ca membri ai publicului la Etapa Semifinalelor în care apare Candidatul 
Nominalizat.  
Dacă participantul nu poate fi prezent la Etapa Semifinalelor în cadrul 
căreia va apărea Candidatul Nominalizat, Producătorul poate,  dar nu are 
obligaţia, să-i ofere invitatii pentru o altă Etapă a Semifinalelor.  
Premiul (invitatiile) pentru Etapa Semifinalelor exclude toate celelalte 
costuri şi aranjamente care nu sunt menţionate în mod expres mai sus. 
Cheltuielile şi taxele suplimentare ocazionate de plata unor bunuri, 
servicii, taxe de intrare, facilităţi, taxe suplimentare, activităţi şi 
evenimente legate de participarea la Etapa Semifinalelor, care nu sunt 
incluse în mod expres, vor fi suportate integral de catre participant si 
insotitorul acestuia. 

 Organizatorul sau Producătorul nu au obligaţia de a suporta 
asemenea costuri şi/sau taxe, iar contravaloarea acestora nu va fi 
înapoiată sau rambursată participantului sau insotitorului acestuia.  

Nu există varianta încasării echivalentului în bani (unde este cazul) 
sau altă alternativă la invitatiile pentru Etapa Semifinalelor.   

 Cu toate acestea, Producătorul îşi rezervă dreptul de a oferi o 
alternativă la invitatiile pentru Etapa Semifinalelor, pentru orice motiv, la 
libera şi exclusiva lor alegere, inclusiv, fără limitare, din cauza unor 
împrejurări care nu pot fi controlate de Producător sau în cazul în care 
devine imposibilă asigurarea participării la Etapa Semifinalelor. 



 

Storage:Radu:projects:Romanii_au_talent.ro:Vanatorii de talente:legal:vanatori_regulament.doc8 
 

Participantul şi însoţitorul său cărora li s-a alocat o invitatie sunt de 
acord să apară ca membri ai publicului Programului în cursul ediţiei 
relevante a Etapei Semifinalelor şi să fie filmaţi în cursul realizării 
Programului, la data şi la ora stabilită.  

Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica data şi ora Etapei 
Semifinalelor in orice moment. Participantul si insotitorul său se angajează 
saă respecte orice indicaţii şi/sau instrucţiuni pe care le vor primi.  

În cazul în care Participantul si/sau insotitorul său refuză să fie 
filmat(i) în condiţiile specificate sau să respecte orice indicaţie ori 
reglementare, acestia nu vor mai putea participa la Program.  

Decizia producătorului Programului este definitivă şi nu se va purta 
nicio corespondenţă cu participantul si/sau insotitorul său pe această 
temă. 

6.3. Premiul în bani 

 
În cazul în care Candidatul Nominalizat se califica in Finală, 

participantul care l-a nominalizat va primi premiul constand in echivalentul 
in lei al sumei de 2.000 de euro, la cursul BNR din ziua efectuarii platii, 
plătibil numai către persoana care a trimis Formularul de Nominalizare.  

Participantului desemnat castigător ii incumba obligatia de a trimite 
Organizatorului o copie dupa actul de identitate, pentru a i se inmana 
premiul. 

Premiile sunt oferite de ProTV SA, in calitate de Organizator. 

Art. 7 Anuntarea castigatorilor 
 
Participantii castigatori conform celor de mai sus vor fi contactati de 

către Producator la adresa de e-mail şi/sau la numărul de telefon indicate 
în Formularul de Nominalizare.     

Participantul castigator care nu a putut fi contactat in termen de 48 
de ore, va fi descalificat . 
 Castigatorul va primi premiul numai dupa ce, in prealabil, a furnizat 
organizatorului o copie dupa actul de identitate aflat in termenul de 
valabilitate.  

Castigatoriul primeste informatiile cu privire la modalitatea prin care 
intra in posesia premiului in momentul in care este contactat de catre 
organizatori. 
 

 
 
Art. 8 Responsabilitatea 
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Prin trimiterea unui Formular de Nominalizare, participantul intelege 
si accepta sa renunţe în mod irevocabil şi necondiţionat la toate drepturile 
şi/sau interesele financiare pe care le are cu privire la Candidatul 
Nominalizat. Pentru clarificare, aceasta înseamnă că nu i se va achita 
participantului respectiv niciun comision în cazul în care Candidatul 
Nominalizat va fi selecţionat să participe la o preselecţie pentru Program.   

În cazul în care Candidatul Nominalizat va fi selecţionat să participe 
la o preselecţie pentru Program, i se poate solicita participantului care l-a 
nominalizat să participe la activităţi publicitare, care pot include (fără 
limitare), şedinţe foto, interviuri şi activităţi pe reţele de socializare. 

Producătorul poate folosi, la libera şi exclusiva sa alegere, numele şi 
imaginea respectivului participant, precum şi comentariile acestuia în 
legătură cu Premiul şi în scopuri promoţionale, de marketing şi de 
publicitate, în orice mediu, în toată lumea, fără sa-l informeze pe 
participant si fara pretentii de ordin patrimonial din partea acestuia. 

Sunt interzise nominalizari si includerea de linkuri care conţin orice 
materiale calomnioase, obscene, care instiga la violenta si ura, care 
încalcă drepturile unui terţ sau care pot fi considerate hărţuire, 
ameninţare, abuz sau ori care înjoseşte sau intimidează în alt mod un 
individ sau un grup de indivizi, pe baza religiei, sexului, orientării sexuale, 
rasei, originii etnice, vârstei sau handicapului. Orice asemenea 
nominalizare va fi considerată necorespunzătoare şi nu va fi supusă 
atenţiei Producătorului.   

Prin trimiterea unui Formular de Nominalizare, participantii isi 
exprima acordul de a fi contactati de catre Producător, fara ca acesta sa  
garanteze că toate persoanele care trimit un Formular de Nominalizare vor 
fi contactate. 

Prin trimiterea Formularul de Nominalizare, fiecare participant in 
parte autorizeaza Producatorul să includă acest formular şi datele 
personale în Program, pe site(uri), inclusiv, dar fără limitare, pe 
romaniiautalent.ro/inscrieri  sau în orice alt mediu, în legătură cu 
Programul, şi/sau să difuzeze ori să facă publice respectivele elemente, 
prin alte mijloace, în orice mediu, sau să le exploateze în orice altă 
manieră, fără sa-l informeze pe participant si fara pretentii de ordin 
patrimonial din partea acestuia. 

Organizatorul/Producatorul, sub-antreprenorii, filialele şi/sau agenţii 
acestora nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru orice deranjament sau 
defecţiune tehnică sau pentru orice altă problemă care ar putea afecta 
orice reţea sau canal de comunicaţii, sistem, server, furnizor, software sau 
alt element şi care ar putea duce la pierderea sau la înregistrarea ori 
stocarea necorespunzătoare a unei nominalizări sau care ar putea 
împiedica accesarea Linkurilor.   

Organizatorul/Producatorul vor fi exonerati de raspundere fata de 
participanti si/sau terti: 
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-  in cazul in care site-ul va fi afectat de erori sau omisiuni; 
- in cazul in care site-ul nu va fi disponibil fără întrerupere, în 

perfectă stare de funcţionare. Sistemul şi/sau serviciul poate fi suspendat 
temporar, fără notificare, în caz de defecţiune a sistemului, lucrări de 
întreţinere sau reparaţii ori din motive pe care Organizatorul/Producatorul 
nu le pot controla cu eforturi rezonabile.  

- in cazul in care sistemul şi/sau serviciul va fi total sau parţial 
dezactivat, modificat sau schimbat în orice fel. 

Prezentele prevederi pot fi amendate sau modificate în orice 
moment, fără notificare prealabilă.  

Modificările vor fi anunţate pe site-ul romaniiautalent.protv.ro. 

Art.9 Taxe si impozite 
 

Organizatorul concursului are obligatia de a calcula, retine la sursa si 
varsa la bugetul de stat cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat 
din  premiile acordate, in conditiile Codului Fiscal al Romaniei. 

 
Art. 10 Publicarea regulamentului 

 
Pentru aducerea la cunostiinta publicului, Regulamentul va fi 

disponibil gratuit la sediul Organizatorului si pe site-ul www.protv.ro 
incepand cu data de 24 mai 2013. 

Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii 
prevederilor prezentului regulament.  

 
Art. 11 Litigii 

 
In cazul unor litigii aparute intre ProTV si participantii la campanie, 

acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.  
Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile vor 

inainta litigiul spre solutionare instantelor competente din raza teritoriala a 
sediului social al organizatorului. 
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