
 

 

Câştigãtorii campaniei "FORMEAZA-TE PREMIAT" sunt : 
 

Regulament concurs "O vara a cunoasterii" 

 

Capitolul I – Descrierea concursului: 

Art.1. Organizatorul concursului este firma Profesional New Consult S.R.L., cu sediul in Jud. 

Arges, Pitesti, Str. Victoriei, nr. 36, etaj 3, CIF RO 23917690, J03/ 1078/ 2008. 

Art.2. Denumirea oficiala a campaniei este"O vara a cunoasterii". Aceasta denumire urmand a 

se regasi in toate materialele de promovare, campaniile de presa, precum si in formularele de 

inscriere remise cursantilor. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe 

parcursul desfasurarii concursului, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la 

cunostinta participantilor si a publicului cu cel putin 24 de ore inainte de a intra invigoare. 

Participantii vor fi instiintati prin e-mail sau telefon, iar publicul prin intermediul paginii de web 

pe care este publicat prezentul Regulament. 

 

Capitolul II – Durata concursului 

Art.3. Concursul se deruleaza in intervalul 01.04.2016 – 31.08.2016. Concursul are valabilitate 

pe intreg teritoriul Romaniei. 

 

Capitolul III – Conditiile de participare 

Art.4.Concursul se desfasoara exclusive pentru participarea la cursurile oferite de firma 

Profesional New Consult S.R.L., pentru cei care se inscriu si achita partial sau integral cursul 

inperioada 01.04.2016 – 31.08.2016 si care:  

1. dau like paginii de https://www.facebook.com/Profesionalnewconsult/ ; 

2. dau like & share postarii din 01.04.2016 privitoare la concursul; 

https://www.facebook.com/Profesionalnewconsult/


 

 

3. insereaza commentul “CURSURI” insotit de numele si prenumele participantului, la postarea 

de pe aceeasi pagina de facebook ce se refera la campania de fata.  

Nu acced in concurs cei care solicit serviciile de consultanta ale firmei. De asemenea concursul 

se adreseaza celor care se inscriu in perioada 01.04.2016 – 31.08.2016, inclusiv si care achita 

partial sau integral cursul solicitat. 

Au drept de participare persoanele care indeplinesc cumulative urmatoarele conditii: 

- indeplinesc conditiile legale de participare la cursurile organizate de societate; 

- este cetatean roman sau cetatean resident in Romania; 

- se inscrie si participa la cursurile organizate de Profesional New Consult in perioada 

01.04.2016 – 31.08.2016 inclusiv; 

- achita integral sau partial contravaloarea unui curs organizat de Profesional New Consult in 

perioada 01.04.2016 – 31.08.2016; 

- acorda un like paginii: https://www.facebook.com/Profesionalnewconsult/; 

- acorda un like si un share la postarea din data de 01.04.2016 referitoare la campania de fata, 

postarea amplasata pe pagina  https://www.facebook.com/Profesionalnewconsult/; 

- scriu un comment cu mesajul“CURSURI” insotit de numele si prenumele participantului, la 

postarea din data de 01.04.2016 referitoare la campania de fata, postare amplasata pepagina  

https://www.facebook.com/Profesionalnewconsult/; 

- este de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicate concursului, precum si pe 

paginile de social media ale firmei, incazul in care este desemnat castigator, de asemenea este 

de trebuie sa acorde un interviu si sa fie publicate imagini cu acesta pe pagina web a firmei, pe 

paginile de social media ale firmei, precum si in ziare si reviste; 

- confirma ca a citit si a inteles prezentul Regulament Oficial si ca este de accord in totalitate cu 

termenii si conditiile precizate de acesta. 

https://www.facebook.com/Profesionalnewconsult/
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Nu pot participa la concurs angajatii Profesional New Consult sau rudele acestora. Dreptul de 

participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau 

informatii false, eronate, necorespunzatoare sau incomplete in completarea datelor personale 

si in cazul in care Organizatorul consider ca a fraudat. 

Persoanele juridice nu pot participa la concurs in nume propriu, ci se pot inscrie cursantii, ce vor 

participa la cursuri in cazul achitarii acestora de catre persoana juridica, angajator, doar cu 

respectarea prezentului regulament si a conditiilor de participare. 

O persoana se poate inscrie de mai multe ori la concurs in cazul inscrierii la mai multe cursuri in 

perioada campaniei. 

 

Capitolul IV – Protectia datelor personale 

Art.5.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. 

 

CapitolulV – Premiile acordate 

Art.6. Premiile ce se acorda in cadrul campaniei sunt : 

1. PremiulI :Televizor LED Horizon, 51 cm, 20HL719H, HD 

2. PremiulII :Tableta Lenovo Tab 2 A7-10 ADAM cu procesor Quad-Core MTK8127 

1.30GHz, 7", IPS, 1GB DDR3, 8GB, Wi-Fi, Bluetooth, Android 4.4 Kit Kat, Black 

3. Premiul III : Telefon mobil Lenovo A1000, Dual SIM, 8GB, Black 

4. O reducere de 5% pentru toti cei care respecta conditiile de inscriere la curs si care 

achita 1 curs integral; 



 

 

5. O reducere de 10% pentru toti cei care respecta conditiile de inscriere la curs si care 

achita 2 cursuri integral pentru aceeasi persoana; 

6. O reducere de 15% pentru toti cei care respecta conditiile de inscriere la curs si care 

achita 3 cursuri integral pentru aceeasi persoana; 

7. O reducere de 20% pentru toti cei care respecta conditiile de inscriere la curs si care 

achita 4 cursuri sau mai multe integral pentru aceeasi persoana; 

8. O reducere speciala de 5% pentru toti cei care respecta conditiile de inscriere la curs si 

care se inscriu 3 sau mai multi la acelasi curs, prezentandu-se la inscriere impreuna, 

indiferent de metoda de plata integral sau in rate; 

6.1. Desemnarea castigatorilor se va face prin verificarea indeplinirii conditiilor de participare 

de catre reprezentantii organizatorului, precum si prin acordarea reducerii pe loc la data 

inscrierii. 

6.2. Retragerea de la curs sau renuntarea la a mai participa la cursuri, total sau partial 

reprezinta cauza de anulare a inscrierii in campanie, iar in masura in care a fost declarat 

castigator, retragerea premiului acordat . 

6.3. Nerespectarea tuturor conditiilor de participare, duce la anularea premiului/ premiilor. 

 

Capitolul VI – Dispozitii Finale 

Art.7. Participantii la concursul care face obiectul prezentului regulament, se obliga sa il 

respecte intocmai. In cazul nerespectarii prezentului Regulament de concurs premiul castigat 

nu se va acorda sau va fi retras daca a fost acordat. 

7.1. In caz de forta majora ce face imposibil continuarea Concursului, Organizatorul poate 

suspenda sau intrerupe Concursul operand modificarile necesare, care vor fi communicate 

publicului, fara ca acest lucru sa indreptateasca participantii sa solicite despagubiri. 

7.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru informatiile eronate, incomplete, 

transmise cu intreruperi, cu intarziere sau deformate ori in orice alt mod incorect, in urma 



 

 

actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, 

aplicatiilor acestora sau a altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea 

concursului. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot 

afecta functionarea conexiunilor de Internet si/ sau a echipamentelor de calcul si/ sau a 

aplicatiilor furnizorului de Internet si/ sau functionarea defectuoasa a email-ului, fie in cazul 

site- ului Facebook.com, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/ sau de 

trafic intens pe Internet,in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de 

probleme. 

7.3. Eventualele reclamatii legate de desfasurarea Concursului si modul in care sunt acordate 

premiile vor fi depuse  la sediul organizatorului, pana la sfarsitul Concursului si a validarii 

premiilor. Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in 

considerare 

 

Organizator, 

Profesional New Consult S.R.L. 

G. Serban 

Director 

 


