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REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 
TOMBOLA ECDL  

 
In perioada 03 martie – 30 iunie 2015, ECDL ROMANIA organizeaza concursul "Tombola ECDL" prin intermediul caruia 
incurajeaza reprezentantii Centrelor de Testare Acreditate ECDL sa implementeze standardul ECDL – European 
Computer Driving Licence. 
 
Reprezentantii Centrelor de Testare Acreditate ECDL care comanda catre ECDL ROMANIA minim 10 serii de inscriere 
generale unice ECDL de acelasi tip, intr-o comanda unica, in perioada 03 martie – 30 iunie 2015, intra automat in tragerea 
la sorti pentru castigarea unui premiu oferit de ECDL ROMANIA, in valoare de 500 euro, echivalentul in lei la cursul oficial 
BNR de la data transferului premiului in contul bancar mentionat de castigator. 
 
Regulamentul oficial al concursului "Tombola ECDL" este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in 
Romania, fiind obligatoriu pentru toti participantii la concurs si are continutul prezentat mai jos: 
 
 

1. ORGANIZATOR: 
 

Concursul Tombola ECDL este organizat de ECDL ROMANIA SA (denumita in continuare « Organizator ») cu 
sediul in Str. Calea Grivitei nr. 8-10, etaj 6, sector 1, Bucuresti, Romania, Nr. RC J40/2422/2002, Cod unic RO14541553, 
Tel: +4021 316 9922; Fax: +4021 319 7227, e-mail: office@ecdl.ro. 
  
 

2. LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI 
Concursul este organizat pe intreg teritoriul Romaniei si se desfasoara online prin intermediul Bazei de Date 

ECDL ROMANIA. Reprezentantii Centrelor de Testare Acreditate ECDL care vor inregistra o comanda unica de minim 
10 serii de inscriere generale unice ECDL in perioada 03 martie – 30 iunie 2015, castiga dreptul de participare la concurs. 
 

3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI 
 

Concursul Tombola ECDL se desfasoara in perioada 03 martie – 30 iunie 2015. 
Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti electronica. 
Rezultatele vor fi afisate in perioada 1 – 6 iulie 2015 pe site-ul web www.ecdl.ro 

 
4. INSCRIEREA IN CONCURS 
 

Pentru a participa la concurs, persoana care se inscrie trebuie: 
 

 sa fie reprezentant al unui Centru de Testare Acreditat ECDL din Romania, avand calitatea de coordonator sau 
examinator acreditat ECDL. Centrul de Testare Acreditat ECDL la care activeaza reprezentantul tebuie sa aiba un 
contract de sublicenta ECDL in vigoare la data desemnarii prin tragere la sorti a castigatorului. 
Un Centru de Testare Acreditat ECDL este o organizatie care are dreptul neexclusiv și netransferabil de utilizare a 
Conceptului ECDL și a Programei ECDL în vederea organizării Testelor de evaluare ECDL în România, sub rezerva 
menținerii în vigoare a contractului de sublicență și în condițiile acestuia. 
 

 sa inregistreze in Baza de Date ECDL ROMANIA o comanda unica de minim 10 serii de inscriere generale unice 
ECDL de acelasi tip, in perioada 03 martie – 30 iunie 2015. 

 
Respectarea tuturor conditiilor mai sus mentionate duc la inscrierea automata a candidatilor in concurs. 
ECDL ROMANIA considera inscrierea in concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice 

date cu privire la participant adevarate si corecte.  
In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, ECDL ROMANIA nu va considera 

respectiva participare valida. 
 
 
5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Poate participa la acest concurs orice persoana fizica, reprezentant coordonator sau examinator ECDL al unui 
Centru de Testare Acreditat ECDL din Romania, indiferent de sex, nationalitate sau religie. 

Prin exceptie de la cele mai sus prevazute, nu pot participa: angajatii firmei organizatoare precum si sotul/sotia 
si rudele de gradul I si II ale acestora. 
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6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR 
 

Va fi desemnat un singur castigator prin tragere la sorti electronica desfasurata prin intermediul serviciului 
independent TrageriLaSorti.ro. 

Extragerea va avea loc in in perioada 1- 6 iulie 2015. 
Castigatorul va fi validat de către un juriu numit de către Organizator. Organizatorul îşi rezervă toate drepturile în 

privinţa modului de organizare şi funcţionare a juriului.  
Rezultatul concursului va fi anuntat pe site-ul web www.ecdl.ro in perioada 1-6 iulie 2015, urmand ca, ulterior, 

castigatorul sa primeasca de la Organizator premiul. 
Reprezentantul Organizatorului va contacta castigatorul telefonic/e-mail, in minimum 10 zile lucratoare de la data 

castigarii concursului. 
Daca persoana declarata castigatoare nu raspunde telefonic/e-mail in termen de maximum 20 zile lucratoare de 

la data afisarii rezultatului concursului sau nu face dovada calitatii de coordonator sau examinator al unui Centru de 
Testare Acreditat din Romania sau refuza premiul castigat, se va realiza o noua extragere, noul castigator fiind anuntat 
si contactat conform regulilor enuntate mai sus. 
 
 
7. PREMII 
 
Premiul acordat consta in : 
 1 x suma de bani in valoare de 500 euro, echivalentul in lei la cursul oficial BNR de la data transferului premiului in 

contul bancar mentionat de castigator. 
 

In cadrul acestui  concurs, nu este posibila inlocuirea premiului constand in suma de bani in valoare de 500 euro, 
echivalentul in lei la cursul oficial BNR de la data transferului premiului in contul bancar mentionat de castigator, prin 
contravaloarea acestuia in alte obiecte, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, cedarea premiului castigat catre unul 
sau mai multi terti.  

Premiul concursului este acordat numai dupa intocmirea formalitatilor necesare de predare a premiului, care 
includ transmiterea de catre castigator catre ECDL ROMANIA la adresa de email office@ecdl.ro a copiei actului de 
identitate si a contului bancar in care sa se poata vira premiul.  

Premiul va fi transmis prin transferul intr-un cont bancar pus la dispozitia Organizatorului de catre castigator. 
Organizatorul are obligaţia de a calcula, reţine şi vira impozitul pe venitul din premiu, precum si orice alte taxe, 

impozite sau contributii cu regim de retinere la platitorul de venit, pentru câştigător. 
Premiul va fi acordat castigatorului sub conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii 

prezentului regulament. 
 
 
8. AMANAREA/INTRERUPEREA CONCURSULUI 

Concursul  va putea fi amanat/intrerupt in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte 
de a anunta publicul prin intermediul site-ului web www.ecdl.ro 
 
 
9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 
 

Organizatorul nu are ca scop strangerea si utilizarea datelor cu caracter personal in cadrul acestui concurs. 
 
Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la: 
 colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informatiilor privind date cum ar fi, dar fara a se limita 

la:nume/ prenume, varsta, nr de telefon, adresa email, orasul din care provin, etc. si a transmiterii acestora 
catre Organizator in scopul acordarii premiului stabilit prin acest Regulament. 

 
Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Castigatorului si le va utiliza numai in 

scopurile stabilite prin Regulament. 
Participantii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate 

si legate de situatia personala. 
Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare), dreptul de 
informare, dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei 
decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justitiei. 
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10. LITIGII 
 

Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila. 
Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiului 

castigat de catre participanti. 
Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila 

sau a retelelor de Internet. 
Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate. 
Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea concursului ca urmare a actiunilor unor 

unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, 
prestatori servicii de curierat sau altii asemenea. 

ECDL ROMANIA isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului. 
 
 
11.REGULAMENTUL CONCURSULUI 

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.ecdl.ro. 
Participarea la acest concurs implica acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor prezentului 

Regulament si obligativitatea respectarii acestora. 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament, in masura in care se 

va impune acest lucru, cu conditia anuntarii modificarilor pe site-ul web www.ecdl.ro . Modificarile/forma modificata a 
Regulamentului intra in vigoare numai dupa publicarea online. 

Regulamentul Concursului este intocmit in conformitate cu legile din Romania.  
In cazul nerespectarii prezentului regulament/concurs, premiul castigat nu se va acorda.  
 

 
12. CONTACT: 

Pentru mai multe informatii referitoare la concurs va rugam sa ne scrieti la office@ecdl.ro. 
 

 
 

Prezentul Regulament a fost redactat, semnat şi autentificat într-un singur exemplar original de către un Notar Public şi 
s-au eliberat 3 (trei) duplicate, din care unul pentru arhiva biroului notarial şi două exemplare pentru părţi.  
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