
 
REGULAMENTUL CONCURSULUI "Blog Match" 

organizat de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală 
în perioada 27.02.2014 – 2.03.2014 

 
 
Art. 1. Organizatorul 

Organizatorul concursului “Blog Match”, este Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală – 
asociație Non-Guvernamentală, cu sediul în Bucureşti, Calea 13 Septembrie, nr. 85, sector 5, înscrisă 
în Registrul Special de Asociații și Fundații cu numărul 11/26.10.2006, CUI 2351482. 
 

Concursul este organizat prin intermediul societăţii S.C. Chapter 4 Communications Romania 
S.R.L., avand punct de lucru în Bucureşti, Strada Teodor Stefanescu nr. 4, sector 3, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. J40/191/2012, cod unic de înmatriculare RO 29524097, denumită în 
cele ce urmează "Agenţia". Concursul se va desfăşura conform prevederilor prezentului regulament 
care este obligatoriu pentru toţi participanţii ("Regulamentul"). 
 
Art. 2. Durata și locul de desfăşurare a Concursului 
Concursul va începe pe data de 27.02.2014, ora 14:00:00 şi va dura până la data de 02.03.2014, ora 
14:00:00 (Inclusiv). Concursul se va desfăşura prin intermediul internetului, numai pe site-ul  
http://www.planificaneprevazutul.ro/blog-match/ 
 
Art.3. Drept de participare 
Concursul este deschis oricărei persoane fizice domiciliate în România ("Participanţii"), cu vârsta 
peste 14 ani. Participanții la concurs se obligă să participe doar în nume propriu. Angajaţii 
Organizatorului, ai colaboratorilor acesteia, ai companiei Chapter 4 Communications Romania SRL 
şi ai altor companii implicate în Concurs, precum şi rudele de gradul I și II ale acestora 
(copii/părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie) nu au dreptul de a participa la Concurs. 
 
Art.4. Regulamentul oficial al Concursului 
Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricărui solicitant în mod gratuit, la cerere, pe 
întreaga durată a Concursului, după cum urmează: 
 - În urma unei solicitări telefonice la nr. de telefon  021.210.44.61  (tarif normal) de luni până 
vineri între orele 9:00-17:00 (cu excepţia sărbătorilor legale); 
- In urma unei solicitări scrise trimise la adresa de e-mail contact@planificaneprevazutul.ro sau la 
adresa Agenției: Chapter 4 Communications Romania,  str. Teodor Stefanescu nr. 4, sector 3, 
Bucureşti;  
- În urma accesării unui link special marcat cu ”Regulamentul concursului”, din pagina de web a 
concursului: http://www.planificaneprevazutul.ro/blog-match/. 
 
Prin participarea la acest concurs se prezumă cunoaşterea integrală a Regulamentului şi acordul 
Participantului. Participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, 
condiţiilor şi prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica 
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sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice pe 
pagina de web http://www.planificaneprevazutul.ro/blog-match/ cu cel puţin 24 de ore înaintea 
intrării în vigoare. 
 
Concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor 
materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine 
vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 
 
Art.5. Mecanismul de desfăşurare a Concursului 
6 bloggeri (Roxana Bursuc/roxanabursuc.com, Ariel Constantinof/arielu.ro, Alin 
Pandarupandutzu.com, Anca Duma/ancaduma.ro, Sabina Cornovac/sabina-cornovac.ro și Cristian 
Dorombach/piticu.ro ) au scris pe blogul propriu o declarație de dragoste (admirație) către un alt 
blog, formându-se astfel 3 cupluri de bloggeri. Din momentul startului concursului, anunțat de către 
cei 6 bloggeri pe website-urile lor și desfășurat pe  www.planificaneprevazutul.ro, ei vor intra într-o 
competiție în care vizitatorii website-ului sunt invitați să voteze cuplul favorit prin bifarea unei 
opțiuni dintr-o listă de opțiuni și completarea unui scurt chestionar cu date personale. La finalul 
concursului, cuplul care primește cele mai multe voturi câștigă marele premiu, iar unul dintre 
votanții care au ales să susțină cuplul câștigător, desemnat prin tragere la sorți, va câștiga o 
invitație dublă la cinematograf. Membrii perechilor necâștigătoare primesc fiecare câte o invitație 
dublă la cinematograf. 
 
2) Modul de obţinere a voturilor  
Concursul se va desfășura în perioada 27.02.2014, ora 14:00:00 – 02.03.2014, ora 14:00:00. 

 
Cei care își doresc să voteze cuplul favorit trebuie: 

1. Să intre pe pagina dedicată concursului http://www.planificaneprevazutul.ro/blog-
match/. N.B. nu se iau in calcul Like-urile, comentariile și Share-urile de pe Facebook! 

2. Să completeze câmpurile din formular cu datele  corecte (nume și prenume în 
conformitate cu actul de identitate valabil în momentul votului, adresă, număr de telefon), pentru a 
putea fi contactați ulterior în situația în care sunt declarați câștigători. 

3. Să voteze cuplul favorit prin click pe bulina din dreptul numelor celor doi bloggeri. 
4. Să bifeze Sunt de acord cu Regulamentul concursului 
5. Să dea click pe opțiunea Trimite Votul înainte de expirarea termenului de desfășurare a 

votului, pentru a putea fi validat. 
 

Ordonarea se va face în funcție de numărul total de voturi cumulate de către fiecare pereche 
participantă. 
 
Orice încercare de fraudare/viciere a rezultatului votului, directă ori indirectă, va conduce la 
descalificarea sau, după caz, interzicerea participarii la Concurs, pe întreaga perioadă rămasă până 
la încheierea Concursului. 
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Art. 6. Desemnarea câştigătorilor 
 
Pe baza voturilor acumulate în perioada de votare se creează un clasament al perechilor, care va fi 
afişat la finalul concursului. Perechea care va cumula cel mai mare număr de voturi va fi declarată 
câștigătoare a Concursului. Astfel, fiecare blogger din cuplul câștigător primește un voucher pentru 
o cină, fiecare în valoare de 200 Lei, la un restaurant din București. 
 
Ceilalți patru bloggeri care fac parte din cuplurile necâștigătoare vor primi fiecare câte o invitație 
dublă la cinematograf. 
 
Unul dintre votanții care au susținut cuplul desemnat câștigător, ales prin tragere electronică la 
sorți, va fi premiat cu o invitație dublă la cinematograf. 
 
Invitațiile sunt valabile în cinematografele din AFI Palace Cotroceni și Sun Plaza din București, timp 
de 3 luni, începând cu momentul semnării procesului verbal de predare primire al fiecărui premiu. 
 
Numele câștigătorilor va fi anunțat pe  site-ul Concursului pe data de 03.03.2014. 

 

Art. 7. Premiile şi acordarea acestora 
Câştigătorul premiilor oferite în cadrul acestui Concurs nu are posibilitatea de a primi 
contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri/servicii şi nici să solicite 
schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.  
 
7.2 Acordarea premiilor 
După stabilirea câştigătorilor premiilor, aceștia vor fi contactați telefonic de către un reprezentant 
al Agenției. După validarea acestora în conformitate cu prezentul Regulament, câștigătorii au 
obligația de se adresa Agenției pentru a furniza toate datele necesare luării în primire a premiilor.   
 
 
Art. 8. Condiţii de validare 
8.1. Pentru ca participarea sa fie valida trebuie să fie îndeplinite condițiile privitoare la 
înregistrarea în concurs a participantului. 
 
8.2. Condiţii de validare a câştigurilor 
Câștigătorii concursului vora fi contactați telefonic în data de 03.03.2014, după anunțarea publică a 
câștigătorilor. În cazul în care Agenția nu va putea intra în contact cu câștigătorii premiilor timp de 
3 zile de la desemnare, premiul va reveni următorului cuplu clasat, în cazul bloggerilor, sau va fi 
organizată o nouă tragere la sorți. Procesul se repetă până la atribuirea premiilor menționate. 
 
8.3. Condiţii de invalidare a câştigurilor 
Câştigătorii concursului vor fi invalidaţi în următoarele condiţii:  
- Dacă au încercat să fraudeze concursul; decizia va fi luată cu ajutorul analizei efectuate de 
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persoane specializate în domeniul informaticii şi telecomunicaţiilor din cadrul Organizatorului sau 
Agenţiei;  
-Dacă încalcă condiţiile de participare la concurs;  
-Dacă înregistrarea în concurs conţine informaţii false ori vădit eronate.  
 
În cazul în care o persoană este descoperită că a încercat să fraudeze Concursul, va fi automat 
descalificată pentru toată perioada rămasă până la încheierea Concursului. Organizatorul îşi 
rezervă dreptul de a decide asupra acţiunilor/operaţiunilor participanţilor, ce au caracter fraudulos 
în cadrul concursului. Decizia va fi luată cu ajutorul analizei efectuate de persoanele specializate în 
domeniul informaticii şi telecomunicaţiilor din cadrul organizatorului sau/şi agenţiei. 
 
Art. 9. Taxe şi impozite 
Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile 
constând în premiile obţinute de către câştigător în conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din 
Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de 
orice altă natură, în legatură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor. 
 
Art. 10. Întreruperea Concursului 
Concursul va putea fi întrerupt numai în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a 
Organizatorului/Agenției, după anunţarea prealabilă a publicului. 
 
Art. 11. Limitarea răspunderii 
Organizatorul/Agenția nu îşi asumă responsabilitatea pentru:  
- Înscrierile care nu conţin toate informațiile obligatorii sau nu permit confirmarea identităţii 
participantului;  
- Înscrierile care conţin informaţii false ori vădit eronate şi care nu îndeplinesc condiţiile de 
validitate;  
 
Art. 12. Prelucrarea datelor personale 
Prin participarea la acest concurs, participanții declară că au luat la cunoștință și și-au însușit 
prevederile prezentului regulament și, de asemenea, își exprimă consimțământul liber, expres și 
neechivoc pentru includerea datelor personale (cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, 
vârsta, nr. de telefon mobil sau fix, adresa e-mail, orașul din care provin etc.) în baza de date a 
Organizatorului strict în scopul participării la acest concurs. Prin înscrierea la acest Concurs, 
participanţii sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga, numele şi localitatea de domiciliu să fie 
făcute publice şi folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi. 
 
Organizatorul nu are ca scop strângerea și utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul acestui 
concurs. Organizatorul/Agenția se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi cu 
excepţia împuterniciţilor săi.  
 

Page 4 of 6 



Participanții au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, să se 
opună prelucrării datelor cu caracter personal, din motive întemeiate și legate de situația 
personală. 
  
Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și 
completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul 
de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de 
a se adresa justiției. 
 
Art. 13. Forţă majoră 
Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi 
prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea 
Organizatorului/Agenției din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie il pune pe acesta 
din urma în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. 
 
Art. 14. Litigii 
Eventualele litigii apărute între Organizator/Agenție şi participanţii la concurs se vor soluţiona pe 
cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele 
judecătoresti române competente material și teritorial. 
Eventualele reclamaţii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa de e-mail a 
Organizatorului în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data anunţării publice a câştigătorilor. 
Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie. 
 
Art. 17. Alte Clauze 
Decizia Organizatorului în orice privinţă este finală şi aplicabilă tuturor participanţilor. Prin 
participarea la Concurs, participanţii sunt de acord să respecte regulile şi alte condiţii stabilite de 
regulamentul oficial al Concursului.  
 
Organizatorul și colaboratorii și angajații acestuia nu-și asumă nicio răspundere pentru daune, 
pierderi sau pagube de orice fel aduse oricărui tip de proprietate sau persoane, rezultate, în 
totalitate sau în parte, direct sau indirect, în urma intrării în Concurs, ca urmare a modului de 
acțiune.  

Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage sau de a modifica Concursul și respectiv natura 
oricărui premiu (a unei variante egale sau superioare ca valoare) în cazul în care el sau modul sau 
de acțiune în Concurs este afectat sau se pare că va fi afectat de împrejurări neprevăzute și/sau 
circumstante care scapă, în mod rezonabil, de sub controlul său și care pun Organizatorul în 
imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate.  

În conformitate cu art. 42 alin 1 din OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor 
de piaţă, prezentul Regulament se autentifică în 4 (patru) exemplare. 
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Organizator: 
 
Societatea de educație Contraceptivă și Sexuală 
 
Dr. 
 
Președinte 
 
 
Agenție: 
 
SC Chapter 4 Communications România SRL 
 
Raluca Ruxandra Ene 
 
Administrator 
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