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REGULAMENT CONCURS ”IN GRADINA DANEI” 
 
Art 1. ORGANIZATOR 
 
1.1 Organizatorul concursului interactiv cu premii „In gradina Danei" este 
SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE, cu sediul in Calea Dorobantilor, nr. 191, 
sector 1, Bucuresti, Romania, CUI 846440. Respectarea regulilor din prezentul 
document este obligatorie pentru toti participantii. Prin inscrierea si participarea la 
concurs, participantul declara expres ca a citit, a inteles si este de acord cu termenii 
si conditiile prezentului Regulament. Regulamentul oficial este adus la cunostinta 
publicului pe site-ul www.tvr.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau 
schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta public participantii.  
Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toţi participanţii. 
Prin participarea la concurs, participantul declară expres că a citit, a inţeles si este de 
acord cu termenii si condiţiile prezentului Regulament. Regulamentul oficial este 
adus la cunostinţa publicului pe site-ul www.tvr.ro 
 
Art 2.  DURATA CONCURSULUI si PERIOADA DE DESFASURARE A 
CONCURSULUI 
 
2.1 Concursul interactiv cu premii „IN GRADINA DANEI” se desfasoara in perioada 
08.03.2015- 31.05.2015 in cadrul emisiunii „In Gradina Danei” difuzata in fiecare 
duminica, incepind cu ora 10:00 pe TVR1. 
 
Art 3. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI  
 
3.1  Pentru a câştiga unul dintre cele 3 premii puse in concurs , 1 premiu fiind format 
din 6 carti trebuie sa:  
1. urmaresti emisiunea  in fiecare  duminica pe TVR1 
2. raspunzi corect la intrebarea din timpul  emisiunii  
3. trimiti raspunsul in plic prin posta la adresa TVR- pentru emisiunea „IN 
GRADINA DANEI”, Str Calea Dorobantilor 191, sector 1, Bucuresti 
3.2 Nu sunt inscrisi la extragerea premiilor cei care au trimis raspunsuri gresite, nu au 
completat corect datele de identificare sau care nu trimit la timp raspunsul corect 
aferent etapei de concurs.   
3.3 Pentru extragerea premiilor sunt luate in considerare doar raspunsurile corecte si 
plicurile complete trimise in timpul concursului.  
3.4 Un plic este valid daca:- contine raspunsul corect la intrebare, are mentionat pe el 
NUME SI PRENUME, ADRESA, LOCALITATE, JUDET. 
3.5  Concursul este lansat in cadrul emisiunii “ In gradina Danei” la datele stabilite. 
3.6 Intrebarea  va fi  anuntata public in editiile anterioare extragerii unui plic 
castigator - pentru fiecare premiu in parte si este stabilita de echipa de realizatori ai 
emisiunii 
 3.7 Avand in vedere ca emisiunea este inregistrata, extragerea plicului castigator se 
va inregistra, rezultatul fiind difuzat in cadrul emisiunilor cf art 5. 
3.8 Premiile sunt oferite de SC EDITURA CASA SRL- sponsor al concursului. 
3.9 Intrebarile concursului vor fi anuntate in toate editiile emisiunii, pe intreaga  
perioada de desfasurare a concursului.   
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Art 4 –CONDITII DE PARTICIPARE  
 
4.1. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetăţenie română sau 
cetateni straini rezidenti ai Romaniei, avand vârsta peste 18 ani şi care îndeplinesc 
toate condiţiile prevăzute de prezentul Regulament Oficial. 
4.2. Nu pot participa la acest concurs angajaţii Organizatorilor şi ai Sponsorului, 
rudele acestora de gradul I si afini (copii, părinţi, soţul/ soţia). Prin înscrierea la 
concurs, participanţii declară pe proprie răspundere faptul că nu sunt angajaţi SRTv 
si nici rude de gradul I  inclusiv ai unor angajati SRTv. Falsul in declaratii se 
pedepseste conform legislatiei in vigoare 

4.3. Scrisorile cu raspunsurile la intrebarile comunicate in cadrul  emisiunii tv  vor fi 
insotite in mod obligatoriu de datele de  identificare : nume – prenume si adresa.     
Lipsa datelor va duce la descalificarea automata. 
4.4 Castigatorii concursului vor pune la dispozitia sponsorului si a reprezentantului 
SRTV o copie dupa buletin/carte de identitate 
4.5  Castigatorul nu poate solicita contravaloarea in bani a premiului.  
4.6  Participarea la acest concurs este gratuita.  
4.7 Castigatorii nu vor plati impozit aferent premiilor ce depasesc conform cod fiscal  
valoarea minima legala neimpozabila .( impozitul aferent  premiilor ) 
4.8  Prin înscrierea la concurs,respectiv prin trimiterea raspunsurilor in plic,  
participanţii declară pe proprie răspundere ca au citit şi înţeles prezentul  regulament. 
 
 
Art 5. PREMIILE SI MODALITATI DE ACORDARE 
 
5.1 Desemnarea castigatorilor se va face de catre  prezentatorul/producatorul 
emisiunii ori de catre invitatii sai prin tragere la sorti. 
  Corectitudinea raspunsului si respectarea conditiilor de participare in ceea ce 
priveste datele de identificare  (adresa/nume-prenume) se vor stabili in momentul 
extragerii, garantand ca operatiunea de desemnare va fi corecta cu respectarea 
intocmai a prezentului Regulament. 
5.2 Premiile constau in oferirea de catre Sponsor a 3 pachete carti, fiecare pachet 
continind 6 titluri, pachete in valoare de 173,75 lei/pachet. 
 
5.3 Extragerea si anuntarea publica a castigatorilor va fi facuta in cadrul emisiunilor 
difuzate astfel:   
–  29 martie 2015; 26 aprilie 2015;  31 mai 2015 
5.4 Perioada de desfasurare a concursului, respectiv toate datele mentionate mai 
sus, se pot modifica si se anunta in prealabil. 
5.5  Participanţii care au castigat deja un premiu  pot câştiga si unul din celelalte 
premii, ei putand  participa cu un numar nelimitat de plicuri 
5.6  Premiile vor fi expediate castigatorului de catre sponsorul emisiunii S.C.Editura 
Casa S.R.L in maxim 20 de zile lucratoare de la extragere  
5.7 Sponsorul va trimite, oriunde in tara,  premiul  fiecarui castigator in parte, 
obtinand de la acesta o copie dupa C.I., copie pe care o va remite si  SRTv.  
5.8  Producatorul va aduce la cunostinta sponsorului numele si datele castigatorului 
cel mai devreme in  momentul difuzarii extragerii, nu mai tirziu de 48 ore de la 
difuzare. 
 5.9 Organizatorii Concursului nu pot fi facuti responsabili de situatia in care 
castigatorul nu intra in posesia premiului din cauze care tin de culpa participantului 
(ex: completarea incorecta a datelor de inscriere la concurs, raspunsul tarziu sau 
deloc al solicitarii Organizatorilor, lipsa de la domiciliul in mod repetat, etc). 
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5.10 Premiile neacordate in cadrul concursului se raporteaza la alte concursuri care 
vor fi organizate de SRTV. 
5.11  Numele castigatorilor va fi publicat pe www.tvr.ro in termen de 72 ore de la 
comunicarea publica 
 
 
Art 6 CONFIDENTIALITATEA DATELOR  
 

6.1 Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de 
acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei 
decizii individuale şi dreptul de a se adresa justitiei. SRTv va pastra confidenţialitatea 
tuturor datelor celor înscrişi la concurs. Dupa inchierea concursului, toate datele 
concurentilor din prezentul concurs vor fi sterse definitiv. 
6.2 Prin înscrierea la concurs, concurentul îşi exprimă expres şi neechivoc 
consimţământul ca datele sale personale să fie prelucrate de SRTv doar în scopul 
prezentului concurs. 
 
Art 7. REGULAMENTUL CONCURSULUI  
7.1 Regulamentul concursului este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.tvr.ro.  
 
Art 8 – INTRERUPEREA CONCURSULUI  

8.1 Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o 
decizie a Organizatorilor, dar nu înainte de a anunţa public decizia. 

Art 9  – TAXE SI IMPOZITE 

9.1 Concursul se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal. 
9.2  Impozitele aferente premiilor vor fi platite de SRTv in numele castigatorului 
9.3  Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu 
premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor. 

Art 10- LITIGII  

10.1 Eventualele litigii apărute între Organizatori şi participanţii la acest concurs se 
vor rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiile vor fi supuse spre soluţionare 
instanţelor judecatoresti române competente  de la sediul Organizatorului. 

 
 

http://www.tvr.ro/
http://www.tvr.ro/

