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REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE  

“MAI MULTE VICTORII PENTRU SUPORTERI”  

 

CAPITOLUL 1 - DENUMIREA ORGANIZATORULUI 

1.1 BET ACTIVE CONCEPT S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, Str. 

Nicolae G. Caramfil nr. 85A, etaj  5, Camera 3, Sector 1, cu adresa de corespondenta in 

București, sectorul 3, Cladirea  TN Offices 2, Splaiul Unirii, nr. 165,  etaj 5,  înregistrată la 

Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/12831/2016, cod unic de 

înregistrare („CUI”): 34223171, reprezentată legal de Dna. Administrator, Monica Voicu, în 

calitate de organizator de jocuri de noroc de tip pariuri în cota fixă, în baza LICENȚEI seria 

RO3232L001341/01.04.2015, emisă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (denumit în 

continuare “O.N.J.N.”) la data de 01.04.2015, valabilă până la data de 31 martie 2025, 

înregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 37623 la Autoritatea Naționala de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

și 

1.2 BET ZONE S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București,  Strada Barbu 

Văcărescu, nr. 13, etaj 1, camera 1, sector 2, cu adresa de corespondenta in București, sectorul 

3, Cladirea  TN Offices 2, Splaiul Unirii, nr. 165,  etaj 5, înregistrată la Registrul Comerțului 

de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8632/2015, având CUI 34774502, reprezentată 

legal de Dna. Administrator, Monica Voicu, în calitate de organizator de jocuri de noroc de 

tip jocuri de noroc la distanță, în baza LICENŢEI având numărul L1160665W000326, emisă 

de Oficiul Național pentru Jocuri de noroc la 1 septembrie 2016, valabilă până la 31 august 

2026, înregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 36907 la Autoritatea Naționala 

de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

denumite în continuare “Organizatorul” 

1.3 Organizatorul a hotărât desfășurarea Campaniei promoționale intitulate “MAI MULTE 

VICTORII PENTRU SUPORTERI” (denumită în continuare “Campania”).  

 

1.4 Regulamentul Campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga 

durată a Campaniei, atât pe site-ul oficial www.efortuna.ro, cât și în cadrul Agențiilor 

Fortuna. Regulamentele de Joc pentru pariurile în cotă – fixă tradiționale și la distanță sunt 

disponibil pe site-ul oficial www.efortuna.ro, iar Regulamentul de Joc pentru pariuri în cotă 

– fixă tradiționale este disponibil și în Agențiile Fortuna (denumite în continuare 

“Regulamentul de Joc”) 

CAPITOLUL 2 - TEMEIUL JURIDIC 

2.1 Campania se desfăsoară în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență nr.77/2009 

privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc cu modificările şi completările 

ulterioare, precum și în conformitate cu dispozițiile Hotărârii nr. 111/2016 pentru aprobarea 

http://www.efortuna.ro/
http://www.efortuna.ro/
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Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru modificarea și  

completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului 

Național pentru Jocuri de Noroc, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 77/2009 și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 privind organizarea și 

exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare. 

CAPITOLUL 3 - PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI 

3.1 Campania promoțională se va desfășura în toate Agențiile FORTUNA și pe site-ul oficial  

www.efortuna.ro,, domeniul nationala.efortuna.ro în perioada 23.05.2018 - 20.06.2018. 

 

3.2 Participanții se pot înscrie la prezenta Campanie în perioada 23.05.2018, ora 12:00 – 

06.06.2018, ora 23:59, astfel: 

a. participanții la tipurile de pariuri sportive în cotă fixă ale Organizatorului, cu excepţia 

pariurilor Live, Loterii internaţionale, curse de câini Greyhound Races, Lucky Six, în 

locaţiile menţionate la art. 3.1, dacă deţin bilete de intrare la  meciul de fotbal 

România – Finlanda, desfăşurat pe stadionul “Ilie Oană”, din Ploieşti, în data de 

05.06.2018. 

 

b. participanții la tipurile de pariuri sportive în cotă fixă ale Organizatorului, cu excepţia 

pariurilor Live, Loterii internaţionale, curse de câini Greyhound Races, Lucky Six, în 

locaţiile menţionate la art. 3.1, care se înscriu pe site-ul nationala.efortuna.ro, în baza 

unui cod promoțional ce va fi difuzat pe unul sau mai multe posturi TV și va fi 

comunicat în agențiile Fortuna, în perioada 23.05.2018-06.06.2018.  

 

3.3 Orice altă solicitare primită de Organizator privind participare la prezenta Campanie, în 

afara intervalului de timp menţionat la art. 3.2 nu va fi luată in considerare. Prin urmare, 

orice sesizare/ notificare/ reclamație din partea Participanților cu privire la prezenta 

Campanie, după data și ora menționată anterior, va fi respinsă de Organizator ca 

neîntemeiată. 

 

CAPITOLUL 4 – CONDIȚIILE GENERALE DE PARTICIPARE 

4.1 Prezenta Campanie se adresează tuturor persoanelor fizice (denumite în continuare 

“Participanți”), care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

a. au împlinit vârsta de 18 ani în ziua participării la Campanie, au domiciliul/ 

reședința fiscală în România), acceptă termenii și condițiile prezentului 

Regulament, cât și pe cele ale Regulamentelor de Joc;  

b. îndeplinesc condițiile de la Capitolul 5; 

 
4.2 Nu sunt eligibili la prezenta Campanie, angajații Organizatorului, precum rudele și/sau 

afinii acestora până la gradul II1, partenerii Organizatorului implicați în derularea 

Campaniei, acționarii și membrii echipei manageriale ai Organizatorului, membrii și 

angajații O.N.J.N., precum și/sau orice alte persoane care ar putea avea o legătură directă 

                                                                 
1 Rude și/sau afinii acestora până la gradul II: părinți/ frați/ surori/ copii, soț/ soție 

http://www.efortuna.ro/
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cu prezenta Campanie. 

 

 

4.3 Prin participarea la Campanie, Participanții declară ca au luat cunoștință de prevederile 

Regulamentului, acceptă termenii și condițiile stipulate în Regulament de joc și se obligă la 

respectarea acestora. 

 
4.4 Pentru ca participarea unei persoane la Campanie sa fie considerată validă, toate condițiile 

prevăzute în prezentul Regulament trebuie îndeplinite cumulativ si aceasta sa nu fi trimis 

către Organizator, o cerere in scris, prin care anunță ca nu dorește să mai participe la 

Campanie. 

 

CAPITOLUL 5 – CONDIȚII SPECIALE DE PARTICIPARE 

5.1 Fiecare Participant are dreptul să se înscrie o singură dată la această Campanie. Pentru un 

Cod Numeric Personal (C.N.P.), fiecare Participant are o singură şansă la câştig, indiferent de 

numărul de bilete achiziționate la cele două meciuri. 

 

5.2 Pentru înscriere la prezenta Campanie, fiecare participant trebuie să îndeplinească pe lângă 

Condițiile generale prevăzute la Capitolul 4 și una din urmatoarele condiții, în funcție de 

modalitate în care acesta alege să participe, respectiv: 

a. să deţină un bilet de intrare la meciul de fotbal România – Finlanda, 

desfăşurat pe stadionul “Ilie Oană”, din Ploieşti, în data de 05.06.2018. 

 

b. să ştie codul promoțional difuzat pe unul sau mai multe posturi TV, în 

perioada 23.05.2018-06.06.2018; 

 

5.3 Pentru a participa la prezenta Campanie promoțională, Participantul accesează site-ul 

nationala.efortuna.ro și completează câmpurile obligatorii cu datele sale de identificare 

(nume, prenume, CNP, telefon și adresa de e-mail, etc.), precum şi, în conformitate cu 

prevederile art. 5.2, după caz, cu seria biletului de la meciul de fotbal România – 

Finlanda, desfăşurat pe stadionul “Ilie Oană”, din Ploieşti, în data de 05.06.2018 , ori 

folosind codul promoțional difuzat în perioada 23.05.2018-06.06.2018 de unul sau mai 

multe posturi TV.  

 

5.4 Participanții înscriși în cadrul Campaniei pot utiliza o singură dată codul difuzat pe unul 

sau mai multe posturi TV sau seria de pe biletul de intrare de la meciul de fotbal România 

– Suedia, desfăşurat pe stadionul “Ilie Oană”, din Ploieşti, în data de 05.06.2018 și pot câștiga 

un singur premiu, o singură dată la prezenta Campanie. 

 

CAPITOLUL 6 – MODALITATEA DE PARTICIPARE 

 

6.1 Participanții care dețin bilete de intrare la meciul de fotbal România – Finlanda, 

desfăşurat pe stadionul “Ilie Oană”, din Ploieşti, în data de 05.06.2018, se pot înscrie la 
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Campanie în baza seriei menționate pe biletul de meci, prin intermediul site-ului 

nationala.efortuna.ro. 

 

6.2 Participanții care nu dețin bilete de intrare la meciul de fotbal România – Finlanda, 

desfăşurat pe stadionul “Ilie Oană”, din Ploieşti, în data de 05.06.2018 , vor observa la TV, în 

perioada 23.05.2018-06.06.2018, pe unul sau mai multe posturi, mesaje promoționale care 

îi vor îndruma către site-ul nationala.efortuna.ro, însoțite de codul promoțional în baza 

căruia aceștia se pot înscrie la Campanie. 

 

6.3 Participanții, posesori de bilete, sau, după caz, cei care dețin codul promoțional difuzat de 

unul sau mai multe posturi TV, vor accesa platforma Campaniei: nationala.efortuna.ro, își 

vor introduce Codul Numeric Personal (C.N.P.), împreună cu seria atribuită biletului 

de intrare la meciul de fotbal România – Finlanda, desfăşurat pe stadionul “Ilie Oană”, 

din Ploieşti, în data de 05.06.2018 sau, după caz, codul promoțional difuzat pe unul sau 

mai multe posturi TV, în perioada 23.05.2018-06.06.2018.   

 

6.4 Participanții care dețin bilete la meciul menționat anterior vor putea introduce pe site-ul 

nationala.efortuna.ro seria biletului la meci până la data de 06.06.2018, ora 23:59. 

Participanții care au memorat codul promoțional difuzat de unul sau mai multe posturi TV, 

vor putea să-l înregistreze pe site-ul nationala.efortuna.ro până la data de 06.06.2018, ora 

23:59. 

 

6.5 În vederea participării la Campanie, se vor verifica următoarele aspecte: dacă C.N.P.- ul 

Participantului este valid, respectiv dacă acesta aparține unei persoane majore, și daca există 

în baza de date efortuna.ro. De asemenea, se va verifica dacă seria biletului de intrare la 

unul dintre meciurile de  sau, după caz, codul promoțional, este introdus în intervalul 

menționat la art. 6.4, precum și dacă sunt respectate dispozițiile prezentului Regulament, 

cât și cele ale Regulamentului de joc. 

 

6.6 Dacă înregistrarea Participantului la Campanie s-a realizat în mod corect, acesta va fi 

întrebat unde dorește să participe la această promoție, în agenţiile FORTUNA sau pe 

platforma online efortuna.ro, accesând butonul aferent alegerii sale. În situația în care 

Participantul alege să se înscrie la Campanie în Agențiile Fortuna, acesta va primi un cod pe 

adresa sa de e–mail. Daca Participantul alege sa participe la promotie prin intermediul 

platformei on-line, acesta va indeplini conditiile mentionate la art. 7.1  din prezent 

Regulament. 

 

CAPITOLUL 7 - PREMIILE CAMPANIEI  

7.1 Dacă înregistrarea Participantului s-a realizat în mod corect, în conformitate cu dispozițiile 

menționate anterior, pot apărea următoarele situații: 

(i) Participantul este un jucător, înregistrat pe platforma on-line, are cel puțin o depunere 

în contul să de jucător, iar acesta doreşte: 

a. Să folosească promoţia pe platforma on-line. În acest caz, participantul va primi: 1 FreeBet 

de 200 RON, ce poate fi divizat în mai multe pariuri, valabil timp de 7 zile de la momentul 
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acordării (cota maximă de jucat – 8.0), dacă plasează 10 pariuri cu bani reali (cu cotă de minim 

1.5), de minimum 20 RON fiecare, în perioada 23.05.2018 – 13.06.2018.  

ATENTIE! Participantul trebuie să plaseze pariurile la următoarea oră fixă de la momentul 

înregistrării pe site-ul nationala.efortuna.ro.  

Dacă un eveniment se află pe mai multe bilete de pariuri, doar primul bilet validat cu 

evenimentul respectiv este luat în calcul pentru această Campanie. 

EXEMPLU: Jucătorul se înregistrează pe site-ul nationala.efortuna.ro la ora 11:30. Pentru a 

primi cei 200 de RON sub formă de freebet, el va putea începe să plaseze cele 10 pariuri, 

începând cu ora 12:00. În acest caz, se aplică Termenii şi Condiţiile specifice, menționate pe 

site-ul https://casino.efortuna.ro/promo/free-bet.  

 

b. Să folosească promoţia în cadrul Agențiilor Fortuna. În acest caz, jucatorului i se dubleză 

câştigul unui singur bilet, o singură dată, în limita a maxim 200 RON, după formula Câştig 

Eventual + (Miza x Cota – Miza) = Câştig Total, dacă plasează un bilet cu un pariu simplu 

având minimum 5 evenimente pe bilet de cotă minimă 1.1/ eveniment, miza minimă jucată 

de 10 RON, ce include și taxa de administrate (TA), numai în perioada 23.05.2018 – 13.06.2018. 

Nu sunt eligibile la Campanie Biletele care conțin pariuri de tip sistem. 

 

ATENTIE! Toate evenimentele înscrise pe Biletul pariat de participant trebuie să fie 

terminate (omologate) până la data de 13.06.2018. 

EXEMPLU: Dacă miza totală este de 50 RON (valoare miză 47,62 RON) x Cota 3,10 = Câştig 

Eventual (47,62 RON x 3,10 = 147,62 RON). Participantul va primi în plus contravaloarea 

câştigului (147,62 RON) minus valoarea mizei (47,62 RON), rezultând un adaos la câştig de 

100 de RON. Astfel, Câştigul Total va fi 147,62 RON + 100 RON = 247,62 RON! 

Precizare: La Campanie, sunt acceptate doar biletele efectuate pentru pariuri sportive. Nu 

sunt acceptate cele pentru LIVE, Loterii internaționale, Curse de câini Greyhound Races, 

Lucky Six. Pe bilet pot fi şi bonusurile FORTUNA Extra ori FORTUNA Plus. 

 

(ii) Participantul este un jucător, înregistrat pe platforma on-line, dar nu a realizat nicio 

depunere în contul să de jucător, iar acesta dorește: 

a. Să folosească promoția pe platforma on-line. În acest caz, participantul va primi, un 

pachet de achiziţie îmbunătăţit, astfel: pe lângă Pachetul de bun venit standard, acesta 

primeşte un FREE BET egal cu dublul primulului depozit în limita a 200 RON, valabil timp 

de 7 zile de la momentul acordării.  În acest caz, se aplică Termenii şi Condiţiile specifice, 

menționate pe site-ul https://casino.efortuna.ro/ro/promo/free-bet . 

 

b. să folosească promoţia în cadrul Agențiilor Fortuna. În acest caz, jucatorului i se dubleză 

câştigul unui singur bilet, o singură dată, în limita a maxim 200 RON, după formula Câştig 

Eventual + (Miza x Cota – Miza) = Câştig Total, dacă plasează un bilet cu un pariu simplu 

având minimum 5 evenimente pe bilet de cotă minimă 1.1/ eveniment, miza minimă jucată 

de 10 RON, ce include și taxa de administrate (TA), numai în perioada 23.05.2018 – 13.06.2018.  

Nu sunt eligibile la Campanie Biletele care conțin pariuri de tip sistem. 

ATENTIE! Toate evenimentele înscrise pe Biletul pariat de participant trebuie să fie 

terminate (omologate) până la data de 13.06.2018. 

EXEMPLU: Dacă miza totală este de 50 RON (valoare miză 47,62 RON) x Cota 3,10 = Câştig 

Eventual (47,62 RON x 3,10 = 147,62 RON). Participantul va primi în plus contravaloarea 

http://nationala.efortuna.ro/
https://casino.efortuna.ro/promo/free-bet
https://casino.efortuna.ro/ro/promo/free-bet
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câştigului (147,62 RON) minus valoarea mizei (47,62 RON), rezultând un adaos la câştig de 

100 de RON. Astfel, Câştigul Total va fi 147,62 RON + 100 RON = 247,62 RON! 

Precizare: La Campanie, sunt acceptate doar biletele efectuate pentru pariuri sportive. Nu 

sunt acceptate cele pentru LIVE, Loterii internaţionale, Curse de câini Greyhound Races sau 

Lucky Six. Pe bilet pot fi şi bonusurile FORTUNA Extra ori FORTUNA Plus. 

(iii) Participantul nu este un jucător înregistrat pe platforma on-line, iar acesta doreşte: 

 

a.  să îşi deschidă cont pe platforma efortuna.ro. În acest caz, Participantul se va înregistra 

pe site urmând procedura de înregistrare și va depune o suma bani în contul său de jucător 

în perioada 23.05.2018 – 13.06.2018, primind, în acest sens, un pachet de achiziţie îmbunătăţit, 

astfel: pe lângă Pachetul de bun venit standard, acesta primeşte un FREE BET egal cu dublul 

primulului depozit în limita a 200 RON, valabil timp de 7 zile de la momentul acordării.  În 

acest caz, se aplică Termenii şi Condiţiile specifice, menționate pe site-ul 

https://casino.efortuna.ro/ro/promo/free-bet . 

 

b. să fructifice promoţia în Agenții. Participantul va completa următoarele date: nume/ 

prenume, telefon/email şi va primi instrucțiuni despre oferta din Agenție. În acest caz, 

conform exemplului menționat la Articolul  7.1. lit. b),  el va primi următoarea ofertă: i se 

dubleză câştigul unui singur bilet, o singură dată, în limita a maxim 200 RON, după formula 

Câştig Eventual + (Miza x Cota – Miza) = Câştig Total, dacă plasează un bilet cu un pariu 

simplu  având minim 5 evenimente pe bilet de cotă minimă 1.1/ eveniment, miza minimă 

jucată de 10 RON, ce include și taxa de administrate (TA), în perioada 23.05.2018 – 13.06.2018. 

 

ATENȚIE! Toate evenimentele înscrise pe Biletul pariat de participant trebuie să fie 

terminate (omologate) până la data de 13.06.2018. 

Precizare: La Campanie, sunt acceptate doar biletele efectuate pentru pariuri sportive. Nu sunt 

acceptate cele pentru LIVE, Loterii internaţionale, Curse de câini Greyhound Races, Lucky Six. 

Pe bilet pot fi şi bonusurile FORTUNA Extra ori FORTUNA Plus.  

 

Nu sunt eligibile la Campanie Biletele care conțin pariuri de tip sistem. 

 

ATENTIE! Toate evenimentele înscrise pe Biletul pariat de participant trebuie să fie 

terminate (omologate) până la data de 13.06.2018. 

EXEMPLU: Dacă miza totală este de 50 RON (valoare miză 47,62 RON) x Cota 3,10 = Câştig 

Eventual (47,62 RON x 3,10 = 147,62 RON). Participantul va primi în plus contravaloarea câştigului 

(147,62 RON) minus valoarea mizei (47,62 RON), rezultând un adaos la câştig de 100 de RON. 

Astfel, Câştigul Total va fi 147,62 RON + 100 RON = 247,62 RON! 

Precizare: La Campanie, sunt acceptate doar biletele efectuate pentru pariuri sportive. Nu sunt 

acceptate cele pentru LIVE, Loterii internaţionale, Curse de câini Greyhound Races, Lucky Six. Pe 

bilet pot fi şi bonusurile FORTUNA Extra ori FORTUNA Plus. 

CAPITOLUL 8 – DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR  

8.1 Castigatorii vor fi validați conform condițiilor stabilite în prezentul Regulament. 

https://casino.efortuna.ro/ro/promo/free-bet
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CAPITOLUL 9 – ACORDAREA PREMIILOR   

9.1 Pentru ca un Participant să fie declarat câștigător, acesta trebuie sa îndeplinească cumulativ 

condițiile prezentului Regulament și, să respecte Regulamentul de Joc al Organizatorului. 

 
9.2 În vederea acordării premiilor, există următoarele situații: 

a. Participantul care alege să își valorifice promoția în Agenții, va prezenta un act de 

identitate (buletin/carte de identitate, pașaport), și, în vederea ridicării premiului, va 

prezenta biletul de la meci cu seria pe care acesta a înregistrat-o pe nationala.efortuna.ro 

și va semna un Proces – verbal sau orice alt document care atestă încasarea premiului. 

Ridicarea premiului acordat în Agenții se poate realiza în perioada 23.05.2018 - 20.06.2018. 

 
b. Participantul care a optat pentru Campania online, dacă este jucător nou, va transmite 

copia unui act de identitate, accesând butonul de “Asistenţă” -

(https://casino.efortuna.ro/support), în vederea verificării identităţii sale, pe platforma 

efortuna.ro, iar dacă este un jucător deja înregistrat, trebuie să aibă un cont valid, cu 

identitatea verificată.  

 
9.3 Participanții care nu se conformează dispozițiilor art. 9.2 nu vor beneficia de premiile 

Campaniei.  

 

9.4 Orice încercare de frauda, precum, dar fără a ne limita la aceasta, falsificarea biletelor, va fi 

sancţionată cu neacordarea premiilor si sesizarea tuturor organelor și/ sau instituțiilor  

abilitate. 

CAPITOLUL 10 CONFIDENȚIALITATEA DATELOR ȘI PRELUAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

10.1 Prin înscrierea și participarea la aceasta Campanie, Participanții declară că sunt de acord cu 

prevederile prezentului Regulament, și sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate 

în scopuri de marketing, precum: înregistrarea și validarea câștigătorilor Campaniei, pentru 

efectuarea de statistici, activități de marketing direct precum informarea persoanelor incluse 

in baza de date a Organizatorului, prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS 

sau alte mijloace de comunicare permise prin lege). 

 

10.2 Participanții care nu mai sunt de acord cu prelucrarea datelor lor personale conform celor 

de mai sus vor transmite Organizatorului o cerere scrisă în acest sens la adresa de e-mail: 

contact@efortuna.ro. 

 

10.3 Participanților la Campania “MAI MULTE VICTORII PENTRU SUPORTERI” le sunt 

garantate drepturile prevăzute de în Regulamentul 2016/679  a Parlamentului European și 

a Consiliului din 27 aprilie 2016 – Regulamentul General privind Protecția Datelor privind 

protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Legea nr. 

677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.  

https://casino.efortuna.ro/support
mailto:contact@efortuna.ro
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10.4 Participanții au dreptul de a obține de la Organizatori, la cerere și în mod gratuit, printr-o 

solicitare pe durata Campaniei, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu 

sunt, prelucrate de Organizatori și au, de asemenea, dreptul de a se opune la folosirea 

acestora în orice moment, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. 

10.3 Datele personale ale câstigatorilor vor ramâne în înregistrările contabile ale 

Organizatorilor conform legislatiei fiscale în vigoare. 

CAPITOLUL 11– IMPOZITE ȘI TAXE  

11.1 Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze la bugetul de stat impozitul aferent 

premiilor acordate, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Pentru platforma 

online se aplică Termeni şi Condiții, disponibili la https://casino.efortuna.ro/terms, iar 

pentru premiile din Agenții se calculează impozitul aferent premiului castigat conform 

dispozițiilor legale. 

CAPITOLUL 12 – LITIGII ȘI RECLAMAȚII  

12.1 Eventualele sesizări legate de derularea Campaniei se vor putea transmite la adresa de e-

mail: contact@efortuna.ro, pe toata durata derulării Campaniei.  

 
12.2 Orice dispută apărută între Organizator si Participanții la Campanie, vor fi soluționate pe 

cale amiabilă sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, acestea vor fi supuse spre 

soluționare instanțelor judecătorești romane competente, in conformitate cu prevederile 

legislației romane. 

CAPITOLUL 13 – DISPOZIȚII FINALE  

13.1 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă. 

În cazul in care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea 

ilegală a premiilor, Organizatorul are dreptul de a se adresa tuturor organelor și/ sau 

instituțiilor abilitate. 

  

13.2 Daca o situatie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parțial continuarea 

Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligațiilor 

sale pentru perioada in care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. 

 

13.3 Pentru scopul acestui Regulament, “forța majoră” înseamna orice act, eveniment sau 

situație extraordinară, insurmontabilă și imprevizibilă, respectiv care nu poate fi 

controlată, evitată, înlăturată, remediată sau prevazută de catre Organizator - inclusiv 

imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa - și a carui apariție 

duce la imposibilitatea de a-și îndeplini unele dintre sau toate obligațiile, în conformitate 

cu prezentul Regulament. 

 

CAPITOLUL 14: ALTE PREVEDERI 

14.1 Prezentul Regulament se notifică către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, în 

conformitate cu prvederile legale. 

https://casino.efortuna.ro/terms
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14.2 Pe tot parcursul desfășurării Campaniei, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica 

Regulamentul, cu înștiințarea prelabilă a Participanților, cu cel puțin o zi înainte, precum 

și cu informarea Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, în conformitate cu prevederile 

legale. Modificarea Regulamentului nu este de natură a afecta drepturile Participanților. 

 

14.3 Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru eșecul oricăror terțe persoane în 

îndeplinirea obligațiilor asumate de acestea, în legătură cu prezenta Campanie. 

 

14.4 Prezentul Regulament a fost încheiat astăzi, 22.05.2018, în 2 (două) exemplare, în original, 

având aceeaşi valoare juridică. 
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