
 
 

REGULAMENTUL OFICIAL  
AL CONCURSULUI TV INTERACTIV DE CULTURĂ GENERALĂ, CU PREMII, 

„Câștigă România!” – editie speciala 
- 01 decembrie 2017 - 

 
 
Secțiunea 1.  PRODUCĂTORUL 
 
Producătorul (organizatorul) concursului TV interactiv de cultură generală cu premii „Câștigă 
România!” (denumit în continuare „Organizatorul”)  radiodifuzat de postul „TVR 2” este Societatea 
Română de Televiziune, cu sediul în București, Calea Dorobanților nr.191, sector 1, având Codul 
Unic de Înregistrare 8468440 cu atribut fiscal RO şi contul bancar nr. RO25 ABNA 4100 2641 0006 
9546  deschis la RBS Romania, legal reprezentată de doamna Doina Gradea, în calitate de 
Președinte - Director General 
 
Secțiunea 2.  REGULAMENTUL 
 
Concursul TV interactiv de cultură generală cu premii „Câștigă România!” (denumit în continuare 
„Concursul TV”) se desfășoară în conformitate cu dispoziţiile prezentului Regulament (denumit în 
continuare „Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Prin participarea la 
Concursul TV participanţii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui 
Regulament.  

 
Regulamentul Concursului TV este public pe toată durata desfășurării acestuia şi poate fi consultat 
gratuit online de către toţi cei interesaţi prin accesarea site-ului internet www.tvr.ro 

 
Producătorul (organizatorul) îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derulării 
Concursului TV prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul unui 
mijloc eficient de comunicare, cum ar fi mass-media ori site-ul Internet www.tvr.ro 
 
 
Secțiunea 3.  TERITORIUL ŞI DURATA  
 
Concursul TV „Câștigă România!” se radiodifuzează pe teritoriul României și Republicii Moldova. 

Canalele Autorizate pe care se radiodifuzează Concursul TV sunt: TVR 2, TVR 1, TVR 3, TVR 

Moldova, TVR International, TVR +. 

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica durata concursului TV în funcție de gradul de 

audienţă de care se va bucura această emisiune. Orice modificare a duratei concursului TV se va 

face cu respectarea principiului de prealabilă informare a publicului enunțat la Secțiunea 2 a 

prezentului Regulament. 

 
Secțiunea 4.  DREPTUL DE PARTICIPARE. LIMITĂRI 
 
Concursul TV „Câștigă România!” se adresează tuturor persoanelor fizice care la data participării 
la concurs aveau împlinită vârsta de 18 ani, domiciliul sau reședința legal stabilite în România . 
 
 
Secțiunea 5.  CÂȘTIGĂ ROMÂNIA! este un program de tipul quizz cu durata de 48 de 

minute net (60 minute brut), care se desfasoara intr-o singura runda ,la care participă trei 

concurenți.  

 Pentru a câștiga, concurenții trebuie să răspundă la întrebări interesante și 

amuzante de cultură generală din istoria, cultura sau geografia diferitelor regiuni ale țării noastre. 

http://www.tvr.ro/


 
 

Mecanism de joc 

 Pe ecran apare harta României împărțită pe județe. Concursul incepe cu toti 

concurentii in platou, asezati la cele 3 pupitre. Județul de START al fiecărui concurent este stabilit 

prin tragere la sorti înainte de intrarea în platou, dintr-un număr de trei județe. 

 Concurentilor li se vor afișa toate județele României aflate pe graniță. Ei trebuie să-

și aleagă unul - acesta devenind județul START.  

 La momentul următor calculatorul le generează un județ - SOSIRE, aflat tot pe 

graniță, dar situat la o distanță de minim cinci județe față de primul.  Concurentii vor ajunge din 

județul START la cel de SOSIRE, cucerind județ după județ. Trecerea de la un județ la altul se face 

răspunzând la întrebări. După ce prezentatorul va da startul concursului, concurentii trebuie să 

răspundă pe rand la o întrebare legată de județul START pe care si l-au ales. Pot cuceri acest 

județ și pleca mai departe doar după ce au răspuns corect la o întrebare. În cazul în care răspund 

greșit sau spun pas, prezentatorul va continua să pună întrebări legate de județul START. În 

momentul în care concurentii răspund corect la întrebarea legată de județul START, acesta se va 

colora în VERDE iar pe ecran le vor fi afișate toate județele învecinate cu START iar concurentii își 

vor alege unul în încercarea de a ajunge la județul SOSIRE.  

 Dacă răspund corect la întrebarea legată de noul județ, acesta se colorează în 

VERDE iar pe ecran se șterg județele limitrofe județului START și apar județele limitrofe celui nou 

cucerit (mai puțin cel de START). Dacă nu răspund corect acesta este blocat, se colorează în 

ROȘU iar concurentii trebuie să-și aleagă un alt județ limitrof cu STARTUL pentru a continua 

concursul.  

 Procesul continuă, din județ în județ, păstrând acest mecanism până cand cei trei 

concurenti  ajung la SOSIRE. Intrebarile vor fi adresate alternativ, fiecarui concurent . 

Dupa ce primul concurent ajunge la destinatie si este considerat castigator, urmeaza sa 

urmarim si performantele celorlati doi iar la finalul rundei vom face un clasament, in ordinea 

sosirilor. 

 

  

Secțiunea 6.                   PREMIILE. STABILIREA CÂŞTIGURILOR 
 
Premiile brute ale concursului interactiv TV „Câștigă România!” sunt acordate de către 
Organizatorul menționat la Secțiunea 1 a prezentului Regulament. 
 
Prezenţa şi/sau apariția participanților în concursul interactiv TV „Câștigă România!” este voluntară 
şi gratuită, nefiind condiționată şi neimplicând acordarea vreunei compensații materiale sau în 
natură din partea Organizatorului. 
 
In aceasta editie, fiecare concurent va castiga 400 lei pentru fiecare raspuns corect,  dat pe 
parcursul concursului. 
Premiul in bani, câștigat de fiecare invitat îi este confirmat în timpul emisiunii de către prezentatorul 
acesteia iar suma reprezentand valoarea premiilor castigate de cei trei invitati concurenti, se 
acorda in scop umanitar , cu titlu de donatie, de catre Organizator, unui caz social identificat de 
acesta direct in contul bancar indicat pe propria raspundere a acestuia, in termen de 30 ( treizeci) 



 
 

de zile calendaristice de la data la care a fost radiodifuzat respectivul episod al emisiunii concurs „ 
Castiga Romania!”, cu deducerera impozitelor legal datorate Sectiunii 7 a prezentului Regulament. 
 
Refuzul concurentului de a primi premiul conduce în mod automat la pierderea lui. Acest fapt va fi 
consemnat de către reprezentantul desemnat al Organizatorului. 
 
 
Participarea la concursul interactiv TV „Câștigă România!” presupune acordul explicit dat de către 
concurentul câștigător ca numele, localitatea în care domiciliază sau își are reședința şi fotografia 
sa sau imagini cu el şi/sau familia sa să poată fi folosite în orice materiale publicitare şi/sau 
promoționale de către Organizator fără niciun fel de plată aferentă. 
 
Secțiunea 7. TAXE ŞI IMPOZITE  
 
Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină la sursă şi să vireze impozitul datorat pentru 
veniturile obținute de către concurenti in editia speciala a concursului TV „Câștigă România!”,  în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare privind impozitul pe venit. 
Organizatorul va depune declarații de venit la autoritatea fiscală competentă pentru veniturile 
pentru care are obligația să reţină la sursa impozitul. Orice alte declarații de venit şi cheltuieli ce 
derivă din câștigarea premiilor cad în sarcina exclusivă a câștigătorului. 
  
Cu excepţia prevederilor de mai sus, Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe sau a 
altor obligaţii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind exclusiv în sarcina concurentului 
câştigător. 
 
 
 
Secțiunea 8.  SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR 
 
În cazul unor eventuale contestații ale participanţilor la concursul TV „Câștigă România!”, acestea 
vor fi soluţionate doar pe cale amiabilă şi numai în baza prevederilor prezentului Regulament, in 
termen de 48 de ore de la terminarea inregistrarilor.  
 
În acest sens, participanților la concursul TV „Câștigă România!” li se va pune la dispoziție o 
adresa de email  castiga.romania@tvr.ro 
 
După ce își vor lăsa toate datele de identificare şi contact, la aceasta adresa de email, contestatarii 
își vor prezenta punctual şi de o maniera concisa contestația. 
 
Fiecare problemă sesizată va fi tratată în mod individual şi va primi un răspuns care va conține 
soluția adoptata de către comisia de soluționare a contestațiilor, alcătuită din reprezentanți ai 
Organizatorului. 
 
Nu vor fi luate în considerare contestațiile anonime, neinteligibile sau care conțin expresii triviale 
şi/sau calomnioase, ori nu au ca obiect concursul TV „Câștigă România!”. 
 
 
Secțiunea 9.              DATELE CU CARACTER PERSONAL 
 
Organizatorul, în vederea desfăşurării concursului TV „Câștigă România!”, prelucrează datele 
personale ale participanţilor în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, publicata în M. 
Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001.  
 
Prin participarea la concursul TV „Câștigă România!”, participanţii își dau în mod explicit acordul ca 
numele, adresa, Codul Numeric Personal, numărul de telefon şi celelalte date comunicate prin 
completarea formularelor şi contractelor-angajament solicitate de Organizator participanților 



 
 

calificați în faza finală pentru episoadele emisiunii concurs „Câștigă România!” să fie procesate şi 
arhivate într-o baza de date.  
 
De asemenea, participanţii sunt de acord ca parte din aceste date să poată fi folosite în alte acţiuni 
promoționale viitoare ale Organizatorului. 
 
Participarea la concursul TV „Câștigă România!”presupune ca numele participanților, localitatea în 
care domiciliază sau își au reședința, informații cu caracter familial sau profesional legate de 
participanți să poată fi făcute publice în timpul emisiunilor TV sau al unor activități de promovare a 
concursului TV „Câștigă România!”, participanții dându-şi în mod neechivoc acordul în acest sens 
prin simpla înscriere la concursul TV „Câștigă România!” şi prin aderarea fără rezerve la 
prevederile prezentului Regulament. 

 
La cererea expresă a participanților se va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de intervenție 
asupra datelor personale şi dreptul de opoziţie, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie 
a acestor date, publicată in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001. 
 
 
Secțiunea 10                 
 
CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR LEGATE DE ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA 
CONCURSULUI TV 
 
 
Participanții la concursul TV „Câștigă România!” au obligația de a nu divulga nicio informație legată 
de desfășurarea Concursului TV și de a nu face public în niciun mod întrebările de cultură generală 
din istoria, cultura sau geografia diferitelor regiuni ale țării noastre până la data difuzării TV a 
concursului. În caz contrar, nerespectarea clauzei de confidențialitate de către participanții 
caștigători la Concursul TV conduce la neacordarea premiului câștigat și confirmat în timpul 
emisiunii de către prezentatorul emisiunii. 
Nerespectarea clauzei de confidențitate de către concurenți, fie sau nu câștigător al ediției, atrage 
de drept plata unei despăgubiri în valoare de 50.000 Euro. 
 

 
 


