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REGULAMENTUL CONCURSULUI 
„Vanatorii de talente” 

(concurs ce se desfasoara pe site-ul www.protv.ro si care va fi denumit in cele ce urmeaza „Concursul”) 
 

Art. 1 Organizator 
PRO TV SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 105, parter, camera 101, sector 2, inmatriculata la Oficiul 

Registrului Comertului sub nr. J40/24578/23.09.1992, avand Cod Unic de Inregistrare/CIF RO2835636, capital social si varsat: 318010250 lei 
si cont nr. RO06 INGB 0001 0001 0309 8918, deschis la Banca ING Bucuresti, operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr. 1715, 
in calitate de organizator si denumita in continuare „PRO TV”, „PRO TV S.A.” sau „Organizatorul”.  

Informatii cu privire la concurs pot fi obtinute la adresa de email concurs@protv.ro. 
 
 Art. 2 Durata Concursului 
Concursul se deruleaza in intervalul 4 august 2014 - 30 septembrie 2014, pe teritoriul Romaniei, in scopul fidelizarii internautilor si 

cresterii traficului pe site-ul www.protv.ro, precum si in scopul gasirii de noi talente pentru emisiunea de divertisment „Romanii au Talent” 
(„Emisiunea”). 

PRO TV isi rezerva dreptul de a modifica unilateral, fara sa solicite acordul participantilor la Concurs si fara drept de compensare, 
oricare dintre prevederile prezentului regulament, cum ar fi, dar fara a se limita la: prevederile care reglementeaza modul de derulare al 
Concursului, teritoriul de desfasurare a Concursului, conditiile de participare, datele de incepere si de terminare ale Concursului, etc. 
Modificarile de orice fel aduse prezentului regulament urmeaza sa intre in vigoare incepand cu data afisarii lor pe site-ul  www.protv.ro . 
 

Art. 3 Conditiile de participare la Concurs 
Concursul se adresează tuturor vizitatorilor site-ului www.protv.ro care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

- au implinit varsta de 18 ani la data inceperii Concursului, respectiv la data de 04.08.2014; 
- au domiciliul sau sunt rezidenti pe teritoriul Romaniei sau al Republicii Moldova .  
- accepta in mod expres, neechivoc si irevocabil ca numele, textele si/sau fotografiile prezentate de participanti sa poata fi facute 

publice in scop publicitar si utilizate in legatura cu Concursul conform prezentului regulament, participantii transferand 
Organizatorului toate drepturile patrimoniale de autor cu privire la acestea pe perioada desfasurarii concursului (care include 
perioada aferenta formalitatilor de predare a premiilor Concursului), inclusiv in vederea publicarii  numelui castigatorului si premiul 
acordat acestuia, fara niciun fel de pretentie de ordin patrimonial sau de orice alta natura fata de Organizator sau Partener. 
Nu vor avea drept de participare angajatii PROTV SA, ai societatilor din Romania care se afla in interdependenta de capital cu 

Organizatorul (ex: Media Pro Entertainment SA, etc) si ai partenerilor implicati in organizarea acestei actiuni, precum si rudele acestora pana 
la gradul IV. 
 

Art. 4 Protectia datelor cu caracter personal 
Prin accesarea paginii/ilor concursului „Vanatorii de talente” si completarea datelor personale in formularul de inscriere si 

selectarea butonului „Trimite”, orice participant isi exprima acordul expres, irevocabil si neechivoc ca toate datele cu caracter personal sa fie 
incluse in baza de date a PRO TV S.A. si prelucrate in orice mod de Organizator in legatura cu acest concurs desfasurat conform prezentului 
regulament. Organizatorul este 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”.  

PRO TV S.A. prelucreaza datele personale ale participantilor in vederea organizarii acestui Concurs, desemnarii castigatorilor-, 
publicarii numelui Castigatorilori si a premiilor acordate acestora si atribuirii de premii, 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, PRO TV 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 acestui Concurs, desemnarii castigatorilori si atribuirii premiilor sunt 
destinate utilizarii de catre PRO TV S.A si vor fi comunicate numai partenerilor contractuali ai Organizatorului cu care acesta colaboreaza in 
vederea organizarii Concursului si publicului larg prin afisarea castigatorilor si premiilor acordate in cadrul Concursului.  

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

Comunicarea acestor date partenerilor contractuali se realizeaza numai in scopul informarii lor in privinta derularii Concursului si 
desemnarii castigatorului. PRO TV S.A nu raspunde pentru eventuala utilizare neautorizata a datelor cu caracter personal de catre partenerii 
sai. Conform Legii 667/2001, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informati, dreptul de acces, dreptul de interventie asupra 
datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei.  
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Conform Legii 667/2001, participantii la Concurs au urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informati, dreptul de acces, dreptul de 
interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei. 

 
Pentru exercitarea acestor drepturi participantii trebuie sa inainteze PRO TV SA o cerere scrisa, datata si semnata, pe care sa o 

depuna la sediul din Bulevardul Pache Protopopescu nr. 105, parter, camera 101, sector 2, Bucuresti. 
Participantii sunt rugati sa informeze PRO TV de indata in cazul in care constata ca unele date furnizate sunt incorecte. 
 
Art. 5 Modul de desfasurare al Concursului 
 
  Art. 5.1 Modalitatea de inscriere in concurs. Nominalizarea candidatilor: 
Pentru a se inscrie in concurs, fiecare participant va trebui sa nominalizeze cel putin un candidat („Candidat Nominalizat”) al carui 

talent l-ar putea califica pentru a participa la Emisiune. 
Toate nominalizările se vor face prin completarea „Formularului de Nominalizare” disponibil la http://rgt-vanatori.protv.ro/ şi prin 

trimiterea acestui formular. Nu se va accepta nicio altă modalitate de nominalizare a unui candidat (inclusiv, fără limitare, prin e-mail, 
Facebook sau pe Twitter). 

Fiecare Participant nu se poate nominaliza pe sine insusi/ insasi.  
 
In Formularul de Nominalizare fiecare participant la Concurs va trebui sa completeze urmatoarele date personale: nume, data 

naşterii, adresa de e-mail şi numărul de telefon la care pot fi contactati, precum şi orice alte detalii.  
Formularul de Nominalizare permite nominalizarea de până la 5 (cinci) candidaţi. Pentru a fi valabil, in Formularul de Nominalizare 

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 
Organizatorîn concursul "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 (rubrica) prin intermediul căreia informati organizatorul dacă îl 

cunoaşteţi personal pe Candidatul Nominalizat.  
Pe toata durata campaniei, un participant poate trimite cate Formulare de Nominalizare doreste, completate 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.  
Organizatorul 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 Emisiune, inclusiv, fără 
limitare, să aibă dreptul de a locui şi a lucra în Romania sau Republica Moldova.  

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

De asemenea, Organizatorul nu se angajeaza să produca sau să difuzeze orice episod al Emisiunii ori să includa Candidatul 
Nominalizat în Emisiune.  

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 Emisiunii şi în orice alte scopuri 
conexe, inclusiv, fără limitare, în scopul realizării de materiale promoţionale privitoare la Emisiune, care, pentru a evita orice dubiu, vor include 
reclame online privitoare la Emisiune.  

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 Emisiune sau pot fi 

selecţionaţi să participe la o preselecţie pentru Emisiune, inclusiv solicitarea directă, informaţii transmise prin viu grai, căutări pe internet 
efectuate de Organizator, preselecţii şi evenimente deschise, conform uzanţelor din domeniu.  

Participantii inteleg si accepta faptul că un Candidat Nominalizat poate refuza sa participe la preselectii sau/si Emisiune, fara ca 
acest lucru sa incumbe orice responsabilitate din partea Organizatorului. 

Candidaţii nominalizati pot fi invitaţi direct la o preselecţie pentru Emisiune de documentarişti care acţionează în numele 
Organizatorului sau de agenţi independenţi.  

Toţi candidaţii (inclusiv, fără limitare, Candidaţii Nominalizaţi) vor participa la preselecţie în aceleaşi condiţii ca orice alt candidat, iar 
Regulamentul Emisiunii 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 Organizator 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 Organizator. 

 
Art. 5.2 Procesul de selectie a candidatilor nominalizati: 

Formularul de Nominalizare trimis va fi primit prin intermediul site-ului http://rgt-vanatori.protv.ro/ , va fi marcat de către Organizator 
cu data şi ora primirii şi va fi analizat de către acesta cât mai curând posibil.  



3 
 

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 Organizator, prin orice mijloace, înainte de 
primirea Formularului de Nominalizare trimis de participant, inclusiv, dar fara a se limita la urmatoarele cazuri: 

! cand Candidatul Nominalizat a solicitat deja direct participarea la Emisiune; 
! cand a fost deja nominalizat de altcineva în cadrul concursului "Vanatorii de talent"; 
! cand Organizatorul sau un agent independent l-au contactat deja în mod direct pe respectivul Candidat Nominalizat sau acesta a 

fost prezentat Organizatorului de un terţ.  
În cazul în care unul dintre Candidatii Nominalizati este deja cunoscut de Organizator, acesta nu va mai putea fi luat in considerare 

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

Art. 5.3 Selectionarea candidatilor nominalizati: 
Organizatorul 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 Emisiune. Participantii inteleg si accepta că din cauza numărului mare de 
nominalizări care vor fi primite, Organizatorul nu va confirma că a primit şi nu va răspunde nominalizărilor în toate cazurile, ci numai în cazurile 
în care Organizatorul 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 Organizatorul 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 Emisiune, inclusiv, fără 
limitare, să aibă dreptul de a locui şi a lucra în Romania sau Republica Moldova. Organizatorul  îşi rezervă dreptul de a descalifica orice 
Candidat Nominalizat  din Emisiune, 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 Organizatorşi ajunge în etapele de Preselectii ale Emisiunii, atunci participantul va avea posibilitatea de a câştiga o invitatie 
dubla la etapa de realizare a Preselectiilor Emisiunii.  

Participantii inteleg si accepta că pot câştiga Premiul de mai sus numai în cazul în care Candidatul Nominalizat ajunge în etapele de 
Preselectii ale Emisiunii. Participantii sunt de acord ca nu pot primi invitatia decât o singură dată, chiar dacă mai mulţi Candidaţi Nominalizaţi 
ajung în etapele de Preselectii.  

Organizatorul, la libera şi exclusiva sa alegere, poate contacta Candidatul Nominalizat pentru a-l invita la o preselecţie. Daca 
Organizatorul eşueaza în încercarea de a contacta Candidatul Nominalizat ori acesta din urma refuza participarea la Emisiune 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.  

În cazul în care Organizatorul va reusi să contacteze Candidatul Nominalizat, iar respectivul candidat doreşte şi este eligibil să 
participe la Emisiune, el va fi invitat să participe la o preselecţie, într-un moment şi într-un loc care vor fi stabilite de Organizator, la libera şi 
exclusiva sa alegere, decizia Organizatorului în acest sens fiind definitivă.  

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

În cazul in care Candidatul Nominalizat este ales de Organizator pentru a participa la a doua etapă a Emisiunii, în care candidaţii îşi 
prezintă numărul în faţa juriului şi a unui public şi sunt selecţionaţi pentru a trece în faza semifinalelor Emisiunii, participantul care a facut 
nominalizarea va fi contactat de Organizator 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 Organizator. 
 

Art. 6 Premiile Concursului 
  Art. 6.1 Invitatie dubla la Preselectii (Premiul Preselectiilor) 
În cazul în care Candidatul Nominalizat ajunge în etapa de Preselectii a Emisiunii, 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, Organizatorul 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 Organizatornu are 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, Organizatorul 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 Organizator sau în cazul în care devine 
imposibilă asigurarea participării la Preselectii. 

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

Organizatorul 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.  
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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 Emisiune. Decizia Organizatorului Emisiunii este definitivă şi nu se va purta nicio 
corespondenţă cu participantul si/sau insotitorul său pe această temă. 

 
  Art 6.2. Invitatii la Etapa Semifinalelor ("Premiul Semifinalelor") 
În cazul în care Candidatul Nominalizat va fi ales de Organizatorpentru a participa la a treia etapă a Competiţiei, care are loc într-un 

studio, unde concurenţii rămaşi în Emisiune se întrec pentru a fi selecţionaţi să apară în finala Emisiunii ("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, Organizatorul 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 nu are 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, Organizatorul 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 Organizator sau în cazul în care 
devine imposibilă asigurarea participării la Etapa Semifinalelor.  

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

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica data şi ora Etapei Semifinalelor 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 Emisiunii.  

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

 
Art. 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 nete 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 in termen de 3 zile lucratoare din momentul contactarii acestuia de catre Organizator. Premiile sunt 
oferite de ProTV SA, in calitate de Organizator. 

Acordarea Premiului in bani se va face, prin virament bancar in contul indicat in extrasul de cod IBAN, in lei, la cursul euro - leu 
comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru data platii. 

Data acordarii premiului va fi considerata data debitarii contului Organizatorului cu valoarea Premiului, dovada inmanarii premiului 
facandu-se prin ordinul de plata emis de banca platitoare 
 

 
Art. 7 Desemnarea si anuntarea castigatorilor 
Castigatorii Concursului vor fi desemnati si anuntati de Organizator dupa cum se detaliaza la art. 5 „Modul de desfasurare a 

Concursului”) si va fi contactat de Organizator pe baza datelor completate de acesta in formularul de inscriere la Concurs. 
Premiile vor fi eliberate numai pe baza cartii de identitate, aflate in termenul de valabilitate si pe baza unui document scris care sa 

ateste inmanarea premiului catre Castigatori si respectiv preluarea acestuia de catre castigatori.  
Niciun premiu nu se va preda decat - dupa ce, in prealabil, castigatorii Concursului au furnizat Organizatorului o copie dupa actul de 

identitate, respectiv in maxim 3 (trei) zile lucratoare de la contactarea acestuia de catre Organizator prin telefon sau email.  In caz contar, 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a valida alt castigator, folosind mecanismul principal al concursului mentionat in prezentul regulament.  

In cazul in care un castigator desemnat nu ridica sau nu accepta premiul dupa contactarea acestuia de catre Organizator sau nu 
revendica premiul la data limita a predarii acestuia stabilta celor de mai sus, sau nu poate fi desemnat un alt castigator, Organizatorul va 
putea considera concursul inchis ca urmare a imposibilitatii de desemnare a unui castigator. 

 
Art. 8 Responsabilitatea 
Organizatorul concursului nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise 

de catre participanti. Premiile vor fi acordate numai acelor persoane ale caror date sunt trimise in cadrul Concursului, in conformitate cu 
prevederile prezentului regulament. 
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Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare. 
Daca este cazul conform legii si/sau Regulamentului, responsabilitatea achitarii taxelor, impozitelor si cheltuielilor ocazionate de 

acordarea premiilor revine in exclusivitate Organizatorului, pentru premiile de la Art. 6.3. 
Organizatorul nu va putea fi tras la raspundere pentru suspendarea sau incetarea concursului in orice stadiu datorita intervenirii unor 

evenimente de forta majora sau din orice alt motiv. Totodata, Organizatorul nu raspunde pentru problemele tehnice sau privind transmiterea 
electronica de date aflate in afara controlului Organizatorului, participantii renuntand la orice fel de pretentii in acest sens impotriva 
Organizatorului. Astfel, Organizatorul nu-si asuma nicio raspundere cu privire la eventuale disfunctionalitati in derularea Concursului ca  
urmare a actiunilor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii 
(ex. Internet) sau altii asemenea. 
            Pentru ducerea la buna indeplinire a obligatiilor, Organizatorul Concursului poate subcontracta servicii sau imputernici furnizori 
pentru derularea unor servicii sau formalitati, la libera sa alegere. 

Participantii declara in mod expres ca au inteles si sunt de acord ca in cazul nerespectarii prevederilor prezentului regulament pot fi 
descalificati din concurs. 

 
Art.9 Taxe si impozite 
Conform dispozitiilor Codului Fiscal al Romaniei, raportat la valoarea Premiilor, Organizatorul Concursului, va calcula, retine la sursa 

si va varsa la bugetul de stat cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din premiul acordat la articolul 6.3, premiile acordate la Art. 6.1 
si 6.2 neavand valoare economica.  

 
Art. 10 Publicarea regulamentului 
Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul va fi disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul Organizatorului mentionat la 

art. 1 si pe site-ul www.protv.ro incepand cu data de 4 august 2014. 
Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament. Participantii nu vor fi obligati la 

plata vreunor sume catre Organizator in legatura cu Concursul sau la suportarea altor costuri decat cele inerente serviciilor de Internet sau 
altor servicii contractate de acestia care le permite sa acceseze paginile de internet relevante pentru inscrierea la Concurs sau in legatura cu 
Concursul, servicii postale sau tarife normale de telefon in legatura cu Concursul, fara a aduce atingere altor prevederi ale Regulamentului. 

 
Art. 11 Litigii 
In cazul unor litigii aparute intre , pe de o parte, Organizator si, pe de alta parte, participantii la Concurs, 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, dupa caz 
Prin participarea la prezentul Concurs, participantul confirma in mod expres ca a citit si inteles regulamentul si ca accepta termenii si 

conditiile acestuia. 
 
Organizator 
PRO TV S.A. 
Andrei-Radu Culic, 
Imputernicit 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


