
REGULAMENTUL TOMBLEI 

Gala Topul Firmelor 

28 noiembrie 2019 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI 

1.1. Organizatorul tombolei  este Camera de Comerț și Industrie a județului Dolj (denumita in 
continuare „Organizatorul”), cu sediul in Craiova, Str. Simion Bărnuțiu, nr. 4, jud. Dolj, Cod Unic de 
Inregistrare RO4552423, telefon 0251/418876. 

1.2. Tombola se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in 
continuare „Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul îşi rezervă dreptul 
de a modifica şi/sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunţa  participanţii. Prezentul 
Regulament este public şi poate fi accesat pe site-ul www.ccidj.ro.  

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A TOMBOLEI 

2.1. Tombola este organizata si se desfasoara in conformitate cu prevederile prezentului 
Regulament in cadrul Galei Topul Firmelor 2018, eveniment organizat de catre Camera de Comerț și 
Industrie a județului Dolj, in data de 28 noiembrie 2019, la Flora Events, Craiova, Str. Mihai 

Viteazul, nr. 18, jud. Dolj.  

2.2. Tombola se va desfasura in data de 28.11.2019, intre orele 17,00 – 22,30. Dupa data 
incheierii tombolei, organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in 
legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia continuarii tombolei. 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

3.1. La aceasta tombola pot participa numai reprezentantii societatilor  care s-au inscris la Gala 
Topul Firmelor 2018, precum si partenerul principal, platinum si partenerii silver ai evenimentului, cu 
varsta de minim 18 ani impliniti la data organizarii tombolei.  

In cazul in care oricare dintre reprezentantii firmelor, care au pus premiile la dispozitie pentru 
tombola, vor fi castigatori, acestia se vor abtine si se va extrage un nou talon, iar biletul extras initial va 
fi reintrodus in urna pentru o alta extragere. 

3.2. Nu sunt eligibili pentru a participa la tombola: salariații Camerei de Comerț și Industrie a 
județului Dolj, partenerii media ai evenimentului, precum si alte persoane, care nu au statut de angajat al 
organizatorului, dar care, direct sau indirect, sunt implicate in organizarea si desfasurarea acestuia . 

3.3. Participarea la aceasta tombola implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si 
neechivoca a prezentului Regulament. 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL TOMBOLEI 

4.1. Tombola se va desfasura in cadrul evenimentului  Galei Topul Firmelor 2019, organizat de 
catre Camera de Comerț și Industrie a județului Dolj, in data de 28 noiembrie 2019, la Flora Event, 
Craiova , Str. Mihai Viteazul, nr. 18, jud. Dolj. 



4.2. În data de 28.11.2019, organizatorul va pune la dispozitia tuturor participantilor, inscrisi la 
Gala Topul Firmelor 2018, taloane cu denumirea societatii pe care o reprezinta la eveniment, precum și 
rubrica de completat “numele si prenumele”.     

Taloanele pentru tombola sunt gratuite, se ofera gratuit si nu se comercializeaza. 
4.3. Conditiile de participare la Tombola: 
·    participantii trebuie sa completeze taloanele, care se vor introduce, până la orele 21.00, in urna 

aflata in locatia desfasurarii evenimentului; 
·    fiecare participant se poate inregistra o singura data. Inregistrarile multiple nu se vor lua in 

considerare.  
4.4. Pentru a se valida participarea in cadrul tombolei, participantii trebuie sa faca parte din 

categoria persoanele prevazute la Sectiunea 3, punctul 3.1 din prezentul Regulament si sa completeze 
taloanele  cu datele personale. Datele de identificare ce trebuie completate de catre toti participantii sunt 
urmatoarele:  Nume /Prenume. 

Camera de Comerț și Industrie a județului Dolj va păstra confidenţialitatea tuturor datelor celor 
înscrişi la tombola. După încheierea tombolei, datele participanților nu vor fi păstrate. 

Utilizarea datelor ce au caracter personal vizează, conform prezentului regulament – utilizarea 
datelor în vederea selectării câștigătorilor, informării acestora și înmânării/revendicării premiilor 
câștigate.  

4.5. Modalitatea de selectare a castigatorilor Tombolei: 

Dupa colectarea taloanelor in urna, prezentatorul evenimentului va anunța taloanele castigatoare 
prin tragere la sorti. Extragerea se va face in fata publicului de catre o persoana aleasa din sala, premiile 
fiind anuntate in ordine de catre prezentator, in jurul orei 21.45 , dupa premierea societatilor 
nominalizate in cadrul Galei Topul Firmelor 2018. 

Daca o persoana a castigat deja un premiu nu mai participa la urmatoarele extrageri. De asemenea, 
participantii pot castiga un singur premiu per extragere. 

Extragerile se vor face in prezenta unui reprezentant organizatorului si a unui tert care nu are statut 
de angajat al organizatorului. 

Premiile se vor inmana castigatorilor in momentul extragerii. Castigatorii ale căror  taloane au 
fost extrase se vor prezenta pe scena pentrua  ridica premiul si vor semna procesul verbal de inmanare a 
premiului in doua exemplare cu un reprezentant al organizatorului. 

In cazul in care nu se prezinta persoana cu talonul strigat, se va extrage un nou talon. 

SECTIUNEA 5. PREMIILE TOMBOLEI 

5.1. Se vor acorda 35 de premii: 
- 1 premiu, constând în doua nopti de cazare pentru doua persoane, cu mic dejun inclus si 

acces SPA (piscina, jacuzzi, saună, sala de fitness), la hotel “Afrodita”  din Herculane, 

oferit de către BACOLUX HOTELS; 

- 10 invitații oferite de către Teatrul Național “Marin Sorescu” – Craiova pentru un 

spectacol la alegere; 

- 10 invitații oferite de către Opera Română Craiova pentru un spectacol la alegere în 

perioada 15 decembrie 2019-15 iunie 2020; 



- 5 invitații  la un meci de fotbal la alegere al echipei Universitatea Craiova, valabile până la 

data de 30.04.2020,  oferite de către U CRAIOVA 1948 CLUB SPORTIV S.A.  

- 3 premii, constând într-un album foto digital, oferite de către FOTO MARIA SRL. 

- SIMODE IMPEX SRL acordă un test drive cu autoturism marca VOLVO XC-60,  
- REDAC SRL oferă, pentru un week-end, un autoturism electric marca NISSAN LEAF ; 
- REDAC SRL oferă, pentru un week-end, un autoturism electric marca RENAULT ZOE ;  
- REDAC SRL oferă, pentru un week-end,  un autoturism marca RENAULT CLIO ; 
- REDAC SRL oferă, pentru un week-end,  un autoturism marca DACIA DUSTER ;  

- REDAC SRL oferă, pentru un week-end,  un autoturism marca NISSAN QASHQAI.  

SECTIUNEA 6. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI 

6.1. Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care il reprezinta legal de a intra in posesia 
premiului din diverse motive, exonereaza Organizatorul de orice raspundere. 

6.2. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre 
castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat. 

6.3 Prevederile art 110 alin 3 din Codul fiscal se vor aplica in mod corespunzator. 
SECTIUNEA 7. CONFIDENTIALITATEA DATELOR 

7.1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la prezenta tombola cu 
respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA 
8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi 

controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din 
motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si 
indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 

8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea 
Regulamentului si continuarea Tombolei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind 
indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, 
conform Codului civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor 
la Tombola existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. 

SECTIUNEA 9. LITIGII SI FRAUDE 

9.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Tombola, acestea vor fi 
solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate 
in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente. 

9.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a 
acestei Tombole, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile 
acestei Tombole. 

9.3. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de 
premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza 
dovezilor existente. 
 


