
REGULAMENT CONCURS 

“Prietenii TVR 2 văd cele mai frumoase spectacole” 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATOR 

Organizatorul concursului interactiv “Prietenii TVR 2 văd cele mai frumoase 

spectacole” este SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE, cu sediul în Calea 

Dorobanților, nr. 191, sector 1, București, România, CUI 846440. Respectarea regulilor din 

prezentul document este obligatorie pentru toți participanții. Prin înscrierea la concurs, 

participantul declară expres că a citit, a înțeles și este de acord cu termenii și condițiile 

prezentului regulament. 

Regulamentul oficial este adus la cunoștință publicului pe site-ul www.tvr.ro și este 

disponibil și la Registratura Societății Române de Televiziune. Organizatorul își rezervă 

dreptul de a modifica și/sau schimba regulamentul dar nu înainte de a anunța public 

participanții. 

Acest concurs nu este sponsorizat, administrat sau asociat cu Facebook. 

 

SECȚIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI 

Concursul “Prietenii TVR 2 văd cele mai frumoase spectacole” se desfășoară în 

perioada 13 martie – 31 decembrie 2023 pe pagina oficială de Facebook “TVR 2” 

(www.facebook.com/TVR2). 

 

SECȚIUNEA 3. MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

Concursul se desfășoară de luni până joi, în perioada 13 martie – 31 decembrie 2023 

pe pagina oficială de Facebook “TVR 2” (www.facebook.com/TVR2). 

Pe pagina oficială de Facebook “TVR 2” (www.facebook.com/TVR2) va fi anunțat 

concursul, care se va desfășura de luni până joi: în cadrul serialului “Doctor Quinn” (difuzat 

pe TVR2 de luni până duminică, începând cu ora 19:05) va fi postat pe ecran un indiciu.  

Fanii TVR 2 trebuie să fotografieze ecranul televizorului, cu indiciul afișat pe ecran, să 

posteze fotografia la postarea de concurs din pagina TVR 2 sub forma de comentariu și să 

menționeze (să dea tag) o persoană împreună cu care doresc să meargă la un spectacol din 

București. Fanii TVR 2 pot participa la concurs din momentul afișării indiciului și până la ora 

21:00, din fiecare zi de concurs (luni-joi). 

 

http://www.tvr.ro/
http://www.facebook.com/TVR2
http://www.facebook.com/TVR2
http://www.facebook.com/TVR2


Zilnic (de luni până joi) va fi premiat câte un fan TVR 2 pentru fidelitate. Participanții 

concursului pot câștiga zilnic, prin tragere la sorți (pe site-ul random.org) câte 1 (o) invitație 

dublă la un spectacol din București. Premiile vor fi oferite câștigătorilor concursului de către 

partenerii TVR. 

Tragerea la sorți va avea loc a doua zi după concurs. Numele câștigătorilor concursului 

vor fi anunțate pe pagina oficială de Facebook “TVR 2” (www.facebook.com/TVR2), în 

decurs de maxim 12 de ore de la desemnarea lor.  

SECȚIUNEA 4. PREMIILE ȘI MODALITATEA DE ACORDARE 

Premiile concursului constau în câte 1 invitație dublă (2 locuri) la un spectacol din 

București. 

Pentru a intra în posesia premiilor, câștigătorii trebuie să trimită datele de contact 

(nume, adresa completă și numărul de telefon, e-mail) la adresa de email: marketing@tvr.ro. 

Revendicarea premiilor se va face în maxim 24 de ore de la anunțarea câștigătorilor. 

Câștigătorii iși vor ridica premiile în ziua spectacolelor, înainte de începerea acestora, din 

locația care le va fi comunicată. 

Premiile nu pot fi convertite în bani. 

În cazul în care unul sau mai mulți câștigători nu trimit datele de contact pe email sau 

renunță la premiu, TVR își rezervă dreptul de a oferi premiul unui alt participant la concurs. 

Dupa realizarea extragerii, numele câștigătorilor concursului vor fi anunțate pe pagina 

oficială de Facebook “TVR 2” (www.facebook.com/TVR2) și aceștia vor fi contactați și pe 

Fb, prin mesaj scris.   

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Concursul este deschis tuturor participanților rezidenți în România, cu excepția 

angajaților SRTv, precum și a membrilor familiilor acestora până la gradul 2, inclusiv. 

În cazul constatării folosirii unor conturi de Facebook special create pentru fraudarea 

acestui concurs, participanții respectivi vor fi descalificați. 

SECȚIUNEA 6. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR 

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 

pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de 

intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a 

se adresa justiției. SRTv va păstra confidențialitatea tuturor datelor celor înscriși la concurs. 

După încheierea concursului, toate datele participanților din prezentul concurs vor fi păstrate 

pentru eventuale reclamații și în scopuri statistice timp de 30 de zile. 

Prin înscrierea la concurs, participanții își exprimă expres și neechivoc 

consimțământul ca datele lor personale să fie prelucrate de SRTv în scopul prezentului 
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concurs. Totodată, prin participarea la concurs, participanții își dau acordul ca datele lor 

personale să facă parte din baza de date a SRTv și să fie folosite în scopul de autopromovare. 

 

SECȚIUNEA 7. REGULAMENTUL CONCURSULUI 

Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.tvr.ro și poate 

fi pus la dispoziție și în forma tipărită la Registratura TVR. 

Regulamentul se poate modifica fără o notificare prealabilă și intră în vigoare de la 

data publicării sale pe site. 

 

Regulament întocmit în data de 10 martie 2023. 
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