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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “1 AN IMPLINIT!” 

DIN CENTRUL COMERCIAL SHOPPING CITY PIATRA-NEAMT 
 

 

PERIOADA CAMPANIEI: 18 – 3 DECEMBRIE 2017  

 

Campania “1 AN IMPLINIT!” se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul 

regulament. Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt 

obligatorii pentru toti participantii la Campanie. 

 I. ORGANIZATOR  

Organizatorul campaniei “1 AN IMPLINIT! ” (denumita in cele ce urmeaza „Campanie”) este 

SHOPPING CITY PIATRA-NEAMT SRL, inmatriculat la Registrul Comertului sub Nr. 

J40/795/2014, CUI RO 32704667, cu sediul social in Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu Nr. 301-311, 

Etaj 3, Biroul nr. 43, Sector 2, inregistrata la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu 

Caracter Personal sub nr. 38368 (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), reprezentata 

coventional de catre Ioana Cornelia Onea , conform Procurii Speciale din data de 19.12.2016. 

Campania se desfasoara cu sprijinul SC SMART POINT CONCEPT SRL. cu sediul social in Satul 

Snagov, Comuna Snagov, str. Snagov nr. 135, bl D4, ap 24, Camera 1, Tronson 2, Judetul Ilfov,  

inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din Ilfof  cu  nr. 

J23/2381/2015 , CUI RO 34757528, in calitate de agentie care implementeaza campania.  

Decizia de desfasurare a campaniei conform regulilor din prezentul regulament este finala si 

obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba 

regulamentul, prin anexe la acesta, cu conditia de a anunta publicul in prealabil.  

II. LOCUL SI DURATA  CAMPANIEI 

Campania se desfasoara in centrul Comercial Shopping City Piatra-Neamt, situat pe B-dul 

Decebal, nr. 79, Piatra Neamt. Punctul de desfasurare si ridicare al premiilor va fi amplasat pe 

galeria centrului comercial (nivel zero).  
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Campania se desfasoara intre 18 noiembrie 2017 si 3 decembrie 2017, in doua etape:  

Etapa 1: TOMBOLA  

- perioada inscrieri in tombola: 18 - 30 Noiembrie 2017, Interval orar:  sambata 18 

noiembrie: 15.00 – 20.00, Luni – Vineri: 13:00-21:00; Sambata-Duminica: 12:00 - 20:00 in 

galeria Shopping City Piatra-Neamt, din  Bulevardul Decebal nr 79, Piatra Neamt; 

- data extragere castigator: 4 decembrie 2017.  

Etapa 2: PREMII INSTANT – OFERITE DE SHOPPING CITY PIATRA-NEAMT  

- perioada: 01 - 03 Decembrie 2017, Interval orar: 12.00 – 18.00 (Vineri- Duminica), in 

galeria Shopping City Piatra-Neamt, din Bulevardul Decebal nr 79, Piatra Neamt. 

III. DREPTUL DE PARTICIPARE  

1. La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica rezidenta sau nu in Romania, 

indiferent de nationalitate, peste 18 ani, cu domiciliul/resedința în România, client al 

magazinelor centrului comercial, cu exceptia angajatilor unitatilor comerciale din Shopping 

City Piatra-Neamt, angajatilor organizatorului, angajatilor societatii SMART POINT CONCEPT 

SRL si angajatilor colaboratorilor (cu care exista relatii contractuale), precum si rudele de 

gradul I sau afinii (sot/sotie) tuturor celor mentionati anterior.  

2. Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea integrala a prezentului regulament.  

3. Participanții vor respecta prevederile prezentului Regulament, precum și orice alte indicații 

date de Organizator în vederea desfășurării în condiții normale a Campaniei. 

4. În cazul în care, cei care sunt eligibili să participe sau cei care nu îndeplinesc condițiile 

mentionate in prezentul Regulament, încalcă acest Regulament, Organizatorul își rezervă 

dreptul de a anula orice formă de câștig dobândită de participant în urma prezentei campanii. 

IV. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

Etapa 1: TOMBOLA 

1. Pentru a participa la Tombola, clientii cu drept de participare, conform SECTIUNII 3, trebuie sa 

achizitioneze in perioada 18.11.2017 (ora 10:00) – 30.11.2017 (ora 18:00), produse si servicii 

din oricare din magazinele Centrului Comercial (inclusiv cafenele, restaurante, fast food, 

hypermarket Carrefour, cinema), cu o valoare de minimum 50 lei pe un singur bon.  

2. Bonurile fiscale pot fi folosite in Campanie exclusiv in ziua in care au fost emise de 

magazinele din cadrul Centrului Comercial.  
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3. Un bon fiscal emis de magazinele din cadrul Centrului Comercial, care nu a fost folosit in 

Campanie in ziua emiterii sale, nu mai poate fi folosit in Campanie.  

4. Bonurile fiscale emise de magazine aflate in afara Centrului Comercial nu pot fi folosite in 

Campanie.  

5. Un client se poate inscrie in tombola o singura data pe zi, cu un singur bon fiscal de 

cumparaturi cu valoare de minim 50 lei. 

6. Pentru a participa la Campanie, clientii magazinelor din cadrul Centrului Comercial vor trebui:  

• sa cumpere din magazinele Centrului Comercial in perioada Campaniei, produse și servicii 

de cel putin 50 lei pe un bon, intr-o zi; 

• sa solicite si sa pastreze bonul fiscal emis de magazinul din care au facut cumparaturi;  

• sa prezinte bonurile fiscale, pentru validare, la standul pentru inscrieri la tombola 

amplasat pe galeria centrului comercial Shopping City Piatra-Neamt, nivelul zero, in 

aceeasi zi in care au fost emise, in intervalele orare 13:00-21:00 (Luni – Vineri) si 12:00-

20:00 (Sambata – Duminica);  

• sa se inscrie la tombola prin completarea corecta si integrala a talonului de inscriere;  

• sa introduca talonul completat in urna campaniei;  

• sa pastreze bonul cu care s-a inscris la tombola pentru a-l prezenta in eventualitatea 

castigarii premiului.  

7. Bonul de cumparaturi cu care s-a inscris participantul, va fi stampilat de catre promoterul 

campaniei, pentru a nu putea fi folosit de 2 ori.  

8. Valoarea bonurilor de cumparaturi nu se cumuleaza. 

9. Taloanele de inscriere care nu sunt completate integral si corect, nu vor putea fi validate si 

nu vor fi luate in considerare. 

 

Etapa 2: PREMII INSTANT 

1. Pentru a participa la PREMIILE INSTANT, clientii cu drept de participare, conform SECTIUNII 

3, trebuie sa achizitioneze in perioada 01.12.2017 (ora 10:00) – 03.12.2017 (ora 18:00), 

produse si servicii din oricare din magazinele Centrului Comercial (inclusiv cafenele, 

restaurante, fast food, hypermarket Carrefour, cinema)  

2. Premiile instant se acorda pe baza bonului de cumparaturi, in functie de valoarea bonului, in 

limita stocului disponibil, dupa cum urmeaza:  

• pentru cumparaturi cu valoarea mai mica decat/egala cu 50 de lei: 1 racleta parbriz 

sau 1 pereche manusi din Acryl pentru ecran LCD sau 1 voucher Gatta;  
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• pentru cumparaturi cu valoare mai mare de 50 de lei si mai mica decat/egala cu 100 

lei: 1 set format din 1 pix flexibil Fun Hands si 1 breloc cu design Fun Hands sau 1 

voucher Bulevard;  

• pentru cumparaturi cu valoare mai mare de 100 de lei si mai mica decat/egala cu 200 

lei: 1 set bloc notes A5 si pix sau 1 baterie externa sau 1 selfie stick sau 1 voucher Salad 

Box;  

• pentru cumparaturi cu valoare mai mare de 200 lei: 1 umbrela sau 1 voucher Credit 

Amanet sau 1 voucher Mondo Kosmetik. 

3. Bonurile fiscale pot fi folosite in Campanie exclusiv in ziua in care au fost emise de 

magazinele din cadrul Centrului Comercial.  

4. Un bon fiscal emis de magazinele din cadrul Centrului Comercial, care nu a fost folosit in 

Campanie in ziua emiterii sale, nu mai poate fi folosit in Campanie.  

5. Bonurile fiscale emise de magazine aflate in afara Centrului Comercial nu pot fi folosite in 

Campanie.  

6. Un client poate castiga un premiu instant o singura data pe zi, cu un singur bon fiscal de 

cumparaturi. 

7. Pentru a castiga PREMII INSTANT, clientii magazinelor din cadrul Centrului Comercial vor 

trebui:  

• sa cumpere din magazinele Centrului Comercial in perioada Campaniei produse și servicii; 

• sa solicite si sa pastreze bonul fiscal emis de magazinul din care au facut cumparaturi;  

• sa prezinte bonurile fiscale, pentru validare, la standul pentru premii instant amplasat pe 

galeria centrului comercial Shopping City Piatra-Neamt, nivelul zero, in aceeasi zi in care 

au fost emise, in intervalul orar Vineri: 12.00 – 18.00 (vineri, sambata, duminica);  

8. Sa completeze datele personale integral si corect in tabelul nominal pentru ridicarea 

premiilor si sa semneze pentru preluarea premiului. 

9. Bonul de cumparaturi folosit de participant, va fi stampilat de catre promoterul campaniei, 

pentru a nu putea fi folosit de 2 ori.  

10. Valoarea bonurilor de cumparaturi nu se cumuleaza. 

 

V. PREMIILE SI ACORDAREA ACESTORA  

 

Etapa 1: TOMBOLA 

 

1. Premiul care poate fi castigat consta  in: 1 set de mobilier pentru 1 camera de zi format 

din:  1 canapea, 5 perne ornamentale, 1 patura, 1 masuta-taburet depozitare, 1 comoda TV, 1 
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Televizor, 3 corpuri suspendate, 1 lampadar, 1 balansoar, 1 covor, 1 set perdele, o floare,  1 

ghiveci, transport si montaj la castigator (doar pe raza Municipiului Piatra Neamt) 

 

2. Valoare premiu tombola: 6.715 lei (cu TVA) 

   

3. Modul de acordare a premiului la tombola:  

a) extragerea marelui premiu constand intr-un set de mobila pentru camera de zi va avea 

loc pe 4 decembrie 2017, prin alegerea unui talon din urna campaniei;  

b) extragerea se va desfasura in prezenta unui notar care va atesta documentele rezultate in 

urma extragerii;  

c) odata cu extragerea numelui castigatorului marelui premiu se vor desemna tot prin 

tragere la sorti, un numar de 5 rezerve care vor fi contactate, in ordinea extragerii, in 

cazul invalidarii castigatorului, aflat inaintea sa pe aceasta lista. 

d) pentru validarea si desemnarea acestuia este necesara indeplinirea prevederilor 

conditiilor obligatorii prevazute la Sectiunea III a acestui regulament;  

e) validarea câștigătorului se face de către reprezentantul SHOPPING CITY PIATRA NEAMT 

SRL, alaturi de un reprezentant SC SMART POINT CONCEPT SRL, prin verificarea 

îndeplinirii condițiilor prevăzute la Sectiunea III;  

f) pentru validarea premiului, reprezentantul SHOPPING CITY PIATRA NEAMT SRL. sau 

reprezentantul SC SMART POINT CONCEPT SRL va  solicita castigatorului un act de 

identitate, pentru a verifica daca conditiile de participare au fost indeplinite si bonul fiscal 

cu care s-a inscris la tombola. In cazul in care castigatorul refuza sa arate un act de 

identitate si/sau bonul fiscal, acesta nu va putea fi validat si nu va putea intra in posesia 

premiului.  

g) castigatorul va fi contactat in urmatoarele 3 zile de la extragere. Daca acesta nu raspunde 

la numarul de telefon inscris in talonul de participare in termen de maxim 3 zile, se va 

folosi una dintre rezerve;  

h) castigatorul premiului va avea asigurat transportul si montajul mobilierului pentru 

camera de zi castigat, numai pe raza Municipiului Piatra-Neamt;  

i) in cazul in care un castigator va fi o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, acesta 

este indreptatit sa intre in posesia premiului numai prin intermediul tutorelui sau 

reprezentantului legal, incluzand semnarea de catre tutore a unei declaratii date cu 

incuviintarea Autoritatii tutelare daca este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este 

absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de 

plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv si de 

participarea incapabilului la prezentul Campanie;  

j) indeplinirea obligatiilor de natura fiscala ii revine Organizatorului;  
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k) setul de mobilier pentru camera de zi acordat ca premiu este chiar cel expus in centrul 

comercial pe perioada desfasurarii campaniei, respectiv 18 – 30 noiembrie 2017;  

l) castigatorul va putea intra in posesia premiului cel mai devreme in 48 de ore de la 

validare, la o ora stabilita de comun acord cu organizatorul;  

m) nu se permite acordarea contravalorii in bani;  

n) premiul ce nu a fost acordat in perioada campaniei, va ramane in posesia Organizatorului 

si va dispune de acesta asa cum considera. 

Etapa 2: PREMII INSTANT 

1. Premiile care pot fi castigate constau in:  

• 415 premii pentru cumparaturi cu valoarea mai mica decat/egala cu 50 de lei, 

respectiv: 200 raclete parbriz, 200 perechi manusi din Acryl pentru ecran LCD, 15 voucher 

Gatta;  

• 250 premii pentru cumparaturi cu valoare mai mare de 50 de lei si mai mica 

decat/egala cu 100 lei: 200 seturi formate din 1 pix flexibil Fun Hands si 1 breloc cu 

design Fun Hands, 50 vouchere Bulevard; 

• 217 premii pentru cumparaturi cu valoare mai mare de 100 de lei si mai mica 

decat/egala cu 200 lei: 100 seturi formate din 1 set bloc notes A5 si 1 pix, 103 baterii 

externe,  4 selfie stick-uri, 10 vouchere Salad Box;  

• 170 premii pentru cumparaturi cu valoare mai mare de 200 lei: 100 umbrele, 50 

vouchere Credit Amanet, 20 vouchere MondoKosmetik.  

 

2. Valoarea totala a premiilor instant: 12,097.03 lei, dupa cum urmeaza:  

 

PRODUS 
NR 

PREMII 

Valoare unitara 

(lei fara TVA)1 

Valoare totala 

(lei fara TVA) 

Racleta parbriz  200 2.46 492.71 

Manusi din Acryl pentru ecran LCD 200 5.63 1,125.03 

Set pix flexibil Fun Hands si breloc Fun Hands 200 9.90 1,980.13 

Set bloc notes A5 si pix 100 13.62 1,361.92 

Power bank din plastic  100 12.97 1,296.85 

Umbrela automata 100 14.41 1,440.94 

Voucher Gatta  15 12.61 189.08 

                                                           
1 Valoare calculate la cursul valutar BNR comunicat pe 14 noiembrie 2017: 1 euro= 4.6482 lei 
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PRODUS 
NR 

PREMII 

Valoare unitara 

(lei fara TVA)1 

Valoare totala 

(lei fara TVA) 

Voucher Credit Amanet 50 50.00 2,500.00 

Selfiestick Vodafone 4 20.92 83.67 

Baterie externa Vodafone 3 25.57 76.70 

Voucher Salad Box 10 25 250 

Voucher Mondo Kosmetik 20 50 1,000.00 

Voucher Bulevard 50 6 300 

TOTAL 12,097.03 

 

3. Numarul total de premii instant este: 1052, dupa cum urmeaza:  

PRODUS  NR PREMII  CATEGORIE PREMII  

Racleta parbriz 200 

<=50 lei  Manusi din Acryl pentru ecran LCD 200 

Voucher Gatta 15 

Set pix flexibil Fun Hands si breloc Fun Hands 200 
>51 <= 100 lei  

Voucher Bulevard 50 

Set bloc notes A5 si pix 100 

>101 <= 200 lei 
Baterii externe 103 

Selfiestick-uri 4 

Voucher Salad Box 10 

Umbrele 100 

> 200 lei  Vouchere Credit Amanet 50 

Vouchere Mondo Kosmetik 20 

TOTAL  1052 

  

4. Modul de acordare a premiilor instant: 

a) premiile instant se acorda in functie de valoarea cumparaturilor efectuate de client, 

clientii avand posibilitatea de a alege unul dintre premiile aferente fiecarei categorii (in 

limita stocului disponibil);  

b) premiile instant vor fi ridicate de la standul de premii instant amenajat pe galeria 

centrului comercial, nivelul zero, dupa validarea bonului si completarea tabelului nominal 

pentru receptia premiului, pe baza prezentarii cartii de identitate;  

c) premiile instant se ofera in limita stocului disponibil;  

d) nu se permite acordarea contravalorii in bani;  

e) premiile ce nu au fost acordate in perioada campaniei, vor ramane in posesia 

Organizatorului si va dispune de acestea asa cum considera. 
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VI. INFORMAREA PARTICIPANTILOR CONFORM LEGII NR. 667/2001 

1. Regulamentul Campaniei este disponibil tiparit in mod gratuit oricarui solicitant, in baza unei 

cereri scrise adresate catre Shopping City Piatra-Neamt, cu sediul in Bd-ul Decebal, nr. 79, 

Piatra Neamt sau in format electronic pe www.shoppingcitypiatraneamt.ro. Regulamentul 

poate fi consultat la biroul de informatii din incinta centrului comercial, precum si la standul 

de inscriere la tombola/acordare a premiilor instant.  

2. Participarea la prezenta Campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului 

Regulament.  

3. Prin participarea la aceasta Campanie si completarea talonului de participare la tombola, 

respectiv a tabelului nominal pentru preluarea premiilor instant, participantii isi exprima 

consimtamantul, in mod expres si neechivoc, pentru ca orice date cu caracter personal, 

inclusiv imagini foto si video, precum si orice alte informatii furnizate sau cuprinse in 

formular, sa intre in baza de date a Organizatorului, pentru a fi prelucrate si utilizate in orice 

activitati si scopuri legate de marketing si publicitate.  

4. Participantii au luat cunostinta de faptul ca, pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, 

expediata pe adresa Shopping City Piatra-Neamt - in Bd-ul Decebal, nr. 79, Piatra Neamt isi 

pot exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi: de acces, o data pe an, la procesul de 

prelucrare a datelor lor personale; de interventie asupra datelor transmise; de opozitie, 

pentru motive intemeiate si legitime, legate de situatia lor particulara, la prelucrarea datelor 

si de opozitie, fara vreo justificare, la prelucrarea datelor in scop de marketing direct.  

5. Prin completarea talonului de participare la tombola, respectiv a tabelului nominal pentru 

preluarea premiilor instant, castigatorul este de acord ca numele, datele sale de identificare 

si fotografia/imaginea sa, sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre 

Organizator in materiale tipărite, audio sau video, fara ca acesta (castigatorul) sa emita 

pretentii financiare Organizatorului pentru realizarea acestor operatiuni. 

VI. INCETAREA CAMPANIEI  

1. Prezenta Campanie inceteaza la data de 03.12.2017, ora 18:00, dar poate inceta si in cazul 

aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in 

vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Centrului Comercial, din motive independente de 

vointa sa, de a continua prezenta Campanie. 

http://www.shoppingcitypiatraneamt.ro/
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2. Campania poate inceta inainte de termen prin decizia Organizatorului, cu anuntarea, in 

prealabil, a publicului. 

VII. DISPOZITII FINALE  

1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului 

Regulament. SHOPPING CITY PIATRA-NEAMT S.R.L. isi rezerva dreptul sa modifice prezentul 

Regulament ori de cate ori este necesar, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, 

prin anexe la prezentul Regulament.  

2. Acest Regulament a fost redactat intr-un singur exemplar original. Acesta este pastrat in 

arhiva Biroului Notarial, in conformitate cu art. 98 alin. (1) din Legea nr. 36/1995 a Notarilor 

publici si a activitatii notariale, astfel cum a fost aceasta republicata in data de 04 februarie 

2013 in Monitorul Oficial nr. 72 (Legea nr. 36/1995). Conform prevederilor art. 98 alin. (1) din 

Legea nr. 36/1995, partea va primi un duplicat de pe prezentul exemplar original, duplicatul 

avand forta probanta prevazuta de lege ca si originalul actului. 

3. Prezentul regulament este disponibil, pentru a fi consultat, oricarui client al centrului 

comercial Shopping City Piatra-Neamt, in mod gratuit, pe www.shoppingcitypiatraneamt.ro, 

la Biroului Informational din incinta centrului comercial, nivelul zero, precum si la standul de 

inscriere la tombola/premii instant.  

4. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale 

amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele 

judecatoresti romane competente din Neamt.  

5. Organizatorul Campaniei  nu va avea nici o raspundere derivand din si nu va putea fi implicat 

in litigii legate de detinerea sau proprietatea asupra datelor inscrise de  participanti in 

campanie. De asemenea, organizatorii nu pot fi implicati in astfel de litigii si nu isi asuma nici 

un fel de obligatie de a purta corespondenta de orice fel cu participantii. 

6. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile sub 

forma de premii obtinute de catre castigatori, in conformitate cu reglementarile Codului 

Fiscal in vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura in legatura cu aceste 

venituri fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.  

7. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre 

regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage 

premiul acordat.  

 

SHOPPING CITY PIATRA-NEAMT SRL  

Ioana Onea  

http://www.shoppingcitypiatraneamt.ro/

