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SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR  
 
Organizatorul concursului cu premii “NuExistaNuSePoate! cu Andreea Marin” 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 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 si este 
disponibil si la registratura Societatii Romane de Televiziune. Acest concurs nu este 
sponsorizat, administrat sau asociat cu Facebook. 
 
 
 
SECTIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI  
 
Concursul  emisiunii “NuExistaNuSePoate! cu Andreea Marin” se desfasoara in 
perioada 12 octombrie 2020 – 07 ianuarie 2021.  
 
 
SECTIUNEA 3. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI  
 
In perioada 12 octombrie 2020 – 07 ianuarie 2021, de luni pana joi, in timpul 
desfasurarii  emisiunii “NuExistaNuSePoate! cu Andreea Marin” va fi anunțat un 
concurs la care pot participa telespectatorii programului.  
Cei care  doresc sa participe la concurs vor trebui sa raspunda la o intrebare, pe care 
prezentatoarea o va adresa la finalul emisiunii, referitoare la unul dintre subiectele 
dezbatute in editia respectiva. 
Participantii sunt invitati sa trimita raspunsul corect, impreuna cu numele complet si 
numarul de telefon, pe adresa de e-mail a emisiunii nuexistanusepoate@tvr.ro, in 
fiecare zi de concurs( de luni,pana joi). Telespectatorii se pot inscrie la concurs din 
momentul adresarii intrebarii, pana la ora 11:00 a zilei urmatoare. Pot participa la 
concurs un numar nelimitat de telespectatori, o singura data /editie. 
 
Desemnarea  caștigatorului saptamanii va fi realizata prin tragere la sorți, folosind site-ul 
Random.org,  si anuntata lunea pe Instagram si pe pagina de Facebook  “Nu exista nu se 
poate cu Andreea Marin”. De asemenea, castigatorul va fi anuntat si pe e-mail. La 
extragere vor participa doar persoanele care au completat toate datele necesare (nume, 
prenume, numar de telefon) și au raspuns  corect la cel putin una dintre intrebarile 
zilnice din saptamana respectiva.  
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SECTIUNEA 4. PREMIILE SI MODALITATEA DE ACORDARE 
 
Premiile constau in: 

-  un RUCSAC modern  realizat din material impermeabil, cu design ingenios, 
antifurt, oferit de sponsorul nostru Today Advertising. Costurile de livrare ale 
produselor sunt asigurate de catre SRTV. 

- un set de produse cosmetice pentru ingrijire corporala oferit de Top Line 
Romania, care va asigura si expedierea catre castigatori; 

Castigatorul va fi anuntat telefonic si prin email, urmand sa primeasca premiile in 
termen de 30 de zile lucratoare.   

 
 
SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE  

 
Concursul este deschis tuturor participantilor rezidenti in Romania, cu exceptia 
angajatilor SRTV precum si a membrilor familiilor acestora pana la gradul II inclusiv.  
 
 
SECTIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR  
 
Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 
pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si 
libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, 
dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii 
individuale si dreptul de a se adresa justitiei. SRTv va pastra confidentialitatea tuturor 
datelor celor inscrisi la concurs. Dupa inchierea concursului, toate datele concurentilor 
din prezentul concurs vor fi pastrate pentru eventuale reclamații și in scopuri statistice 
timp de 30 de zile.  
Prin inscrierea la concurs, concurentul isi exprima expres si neechivoc consimtamantul 
ca datele sale personale sa fie prelucrate de SRTv in scopul prezentului concurs. 
 

 
SECTIUNEA 7. REGULAMENTUL CONCURSULUI  
 
Regulamentul concursului este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.tvr.ro si poate fi 
pus la dispozitie si in forma tiparita la Registratura TVR.  
Regulamentul se poate modifica fara o notificare prealabila si intra in vigoare de la data 
publicarii sale pe site. 
 
 
Regulament intocmit in data de 7 octombrie 2020. 
 


