
REGULAMENTUL OFICIAL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI  
 “5 DOZE DE ALUMINIU ITI POT ADUCE CADOU ROCHIA DE MIREASA”  

perioada 22-24 noiembrie 2019 
 

 
PREAMBUL: 
 
ASOCIATIA NON PROFIT ALUCRO, in calitate de “Organizator”, cu sprijinul CAN PACK 
RECYCLING SRL, GREENPOINT Management SA  si Standard Marketing SRL, organizeaza in 
perioada 22-24 noiembire 2019 concursul numit “5 DOZE DE ALUMINIU ITI POT ADUCE 
ROCHIA DE MIREASA”, concurs care are ca scop stimularea colectarii selective a dozelor de 
aluminiu si constientizarea importantei reciclarii. 
 
SECTIUNEA 1: PREVEDERI GENERALE 
 
Concursul se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru 
toti participanii. Prin participarea la aceasta concurs, orice persoana isi exprima acordul si 
respecta termenii si conditiile concursului, conform regulamentului, orice  situatie contrara 
poate atrage anularea premiului sau anularea inscrierii la Concurs.  
 
SECTIUNEA 2: ORGANIZATORUL SI PARTENERII CONCURSULUI 
 
2.1 Organizatorul Concursului “5 Doze de aluminiu iti pot aduce rochia de mireasa” este: 
Asociatia Non Profit Alucro, cu sediul social in Bucuresti, sector 4, sos. Berceni, nr. 106R, cod 
041919, CUI 27035248, Regim special al Asociatiilor si Fundatiilor, nr. 28 / 19.05.2010, IBAN 
RO 11RZBR0000060012698368, deschis la Raiffeisen Bank, Agentia Obregia, reprezentata 
legal de dl. Cristian Cornea in calitate de Presedinte. 
 
Cu sprijinul partenerilor: 
 
CAN PACK RECYCLING SRL, cu sediul in sos. Berceni, nr. 96, turn B, et. 19, ap. 19-03, sector 4, 
Bucuresti, numar act autorizare I.J. J40/4263/2016, CUI 35844622, CONT IBAN RO 80 INGB 
0001 0082 2192 8910, deschis la ING Banck, reprezentata legal prin dl. Dragos Alexandru 
Doru in calitatea de Director General  
 
GREENPOINT MANAGENET SA, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 9-
13, etaj 6, birou 7, avand cod unic de inregistrare 37081063, nr. de ordine la Registrul 
Comertului J40/1953/22.02.2017, cont bancar RO11 BRMA 0999 1000 7780 3017 deschis la 
Banca Romaneasca, sucursala Baneasa, reprezentata prin Dl. Dinescu Constantin Andrei in 
calitate de Administrator 
 
Si 
 
Standard Marketing SRL cu sediul in Precupetii Vechi nr 27 sect 2 Bucuresti, avand cod unic 
de inregistrare RO17492730, Registrul Comertului J40/7123/2005, cont bancar RO75 
INGB 0000 9999 0302 9744 ING BANK, deschis la ING Bank, reprezentata prin Ana Maria 
Haralambie in calitate de Administrator 



 
 
 
 
2.2. Organizatorul va fi sprijinit in organizarea campaniei de catre Partenerii sai mentionati in 
prezentul Regulament. Partenerii au raspunderea de a respecta conditiile agreeate cu 
Organizatorul. Partenerii nu au nicio raspundere in ceea ce priveste implementarea si 
desfasurarea campaniei conform legislatiei in vigoare. 
 
 
2.3. Mecanismul campaniei este realizat de catre Asociatia Non Profit Alucro, cu sediul social 
in Bucuresti, sector 4, sos. Berceni, nr. 106R, cod 041919, CUI 27035248, Regim special al 
Asociatiilor si Fundatiilor, nr. 28 / 19.05.2010, IBAN RO 11RZBR0000060012698368, deschis 
la Raiffeisen Bank. 
 
2.4. Decizia de derulare a campaniei, conform regulilor din prezentul Regulament, este finala 
si obligatorie pentru participanti. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public 
conform legislatiei in vigoare pe teritoriul Romaniei. Orice modificare a Regulamentului se va 
realiza prin act aditional publicat cu 24 de ore inainte de intrarea in vigoare a modificarilor 
aduse.  
 
SECTIUNEA 3: DURATA CAMPANIEI 
 
Inscrierea si participarea la campanie se desfasoara doar in perioada 22-24 noiembrie 2019. 
 
SECTIUNEA 4: LOCUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI  
 
4.1. Campania “5 doze de aluminiu iti pot aduce rochia de mireasa” se desfasoara prin 
facilitarea accesului de catre Partenerului Standard Marketing SRL, in incinta complexului 
expozitional Romexpo pavilion C2 in perioada campaniei, in cadrul Targului Ghidul Miresei.  
 
4.2. Organizatorul isi rezerva drepul de a modifica prezentul regulament, modificarile 
urmand a intra in vigoare dupa publicarea acestora pe pagina de FB a Organizatorului si a 
partenerilor: 

 https://www.facebook.com/everycancountsromania/ 

 http://www.targulghidulmiresei.ro/bucuresti/concursuri.php  
 
4.3. Regulamentul si actele aditionale ulterioare vor fi disponibile si la punctul de colectare a 
dozelor, respectiv in cadrul Targului Ghidul Miresei in incinta complexului expozitional 
Romexpo pavilion C2, si online pe https://www.facebook.com/everycancountsromania/  si 

pe http://www.targulghidulmiresei.ro/bucuresti/concursuri.php  
 
SECTIUNEA 5: DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE 
 
5.1. Poate participa la Concurs  orice persoana fizica, denumita in prezentul Regulament 
“Participant”, care a implinit 18 ani si colecteaza doze de aluminiu introducandu-le in 
aparatul de colectare cu afisajul campaniei, aparat de colectare amplasat in cadrul Targului 



Ghidul Miresei din 22-24 nov 2019, in complexul expozitional Romexpo pavilion C2, cu 
respectarea si in conformitate cu cerintele prezentului regulament.  
 
Pentru revendicarea premiului persoana trebuie sa prezinte urmatoarele documente catre 
Organizator, dupa extragerea biletului castigator: 

 biletul emis de aparatul de colectare in original cu numarul declarat castigator  

 actul de identitate in original.  
 
5.2. Nu pot participa la campanie si nu vor putea primi premii: angajatii organizatorului si 
angajatii partenerului, rudele de gradul I ale acestora, angajatii firmelor colaboratoare direct 
implicate in organizarea campaniei promotionale.  
 
SECTIUNEA 6: PREMIUL, VALOAREA ACESTUIA. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIULUI 
 
6.1. În cadrul campaniei ,,5 doze de aluminiu iti pot aduce cadou rochia de mireasa”, va fi 
acordat urmatorul premiu:  

 O rochie de mireasa de la magazinul Best Bride, din str. Drobeta, nr. 2, Bucuresti. 
 

6.2. Valoarea totală a premiului este de 4.000 lei cu taxe incluse, respectiv 3400 lei dupa 
achitatea taxelor conform legislatiei in vigoare.  
 
In cazul in castigatorul / castigatoarea achizitioneaza o rochie cu o valoare mai mare decat 
valoarea premiului atunci Castigatorul isi asuma diferenta de pret.  
 
In cazul in care rochia achizitionata are o valoare mai mica decat valoarea premiului atunci 
castigatoarea isi poate achizitiona de la magazinul Best Bride si accesorii pana la suma totala 
de 3400 lei care reprezinta valoarea premiului fata taxe. 
  
Organizatorul si Partenerii sai NU vor suplimenta valoarea premiului specificata in 
Ragulament. 
 
6.3. Organizatorul va face publica in data de 24 nov 2019, dupa orele 18.00,  seria biletului 
câștigător pe https://www.facebook.com/everycancountsromania/  si pe 

http://www.targulghidulmiresei.ro/bucuresti/concursuri.php  şi premiul acordat pe prin grija 
sa si a partenerului Standard Marketing SRL 
 
Premiul va fi acordat in urma unei trageri la sorți ce va avea loc in data de 24 noiembrie 2019 
ora 17:00 ce va fi efectuata de către Organizator.  
Acordarea premiului se va face ulterior de catre Organizator la sediul acestuia.  
 
6.4. Bilete participante la tombola: 
 
La extragere participă toate biletele de tombolă emise de aparatul de colectare in perioada 
22-24 nov 2019 din cadrul Targului Ghidul Miresei, astfel:  

 Se depun 5 doze de aluminiu intr-un aparat care emite un bon unic. 

 Tragerea la sorti a bonului castigator va fi efectuata in data de 24 noiembrie 2019 
ora 17:00 



 Numarul bonului castigator va fi publicat in 24 noiembrie 2019, dupa extragere, pe 
urmatoarele canale: 

 https://www.facebook.com/everycancountsromania/ 

 http://www.targulghidulmiresei.ro/bucuresti/concursuri.php  
 
 
SECTIUNEA 7 MECANISMUL CAMPANIEI 
 
7.1. Participantul trebuie să introducă 5 doze de aluminiu în aparatul de colectare EcoCan DIN 
CADRUL TARGULUI GHIDUL MIRESEI, in perioada 22-24 nov 2019, urmând instrucțiunile de 
folosire de pe aparat, primind in schimb un bon cu un cod unic. 
 
7.1.1. Duminica 24 noiembrie ora 17:00 va avea loc tragerea la sorti a premiului, efectuata de 
catre partenerul Can Pack Recycling SRL. Se va extrage un singur bilet castigator. 
 
Seria biletului castigator va fi publicata pe canalele:  

 https://www.facebook.com/everycancountsromania/ 

 http://www.targulghidulmiresei.ro/bucuresti/concursuri.php  
 

7.1.2. Castigatorul premiului va avea la dispozitie 48 de ore pentru revendicarea premiului 
incepind cu ora la care s-a publicat numarul extras. 
Castigatorul poate contacta Organizatorul la urmatoarele date de contact: 

 adresa de e-mail: office@alucro.ro 

 numar telefon 0726255355 
 
 
7.1.3. Daca nicio persoana nu revendica premiul in termenul stabilit prin acest regulament se 
va efectua o noua extragere din toate biletele inscrise in concurs pe perioada desfasurarii 
campaniei, mai putin biletul extras si nerevendicat. Se vor efectua 3 extrageri. In cazul in care 
premiul nu va fi revendicat nici dupa a 3-a extragere, acesta se va reporta pentru urmatoarea 
campanie sau concurs  organizat de Asociatia Non Profit Alucro.  
 
7.1.4. Acordarea premiului câştigat se face doar dupa prezentarea urmatoarelor documente 
si pe baza semnarii unui proces verbal de predare primire: 

 biletul emis de aparatul de colectare in original cu numarul declarat castigator  

 actul de identitate in original.  
 

7.1.5. Valoarea premiului va fi achitata de catre Organizator direct in contul magazinului Best 

Bride pe baza de factura fiscala emisa de catre acestia. Castigatorul / castigatoarea urmand a 

achizitiona produsul / produsele de la magazin in decurs de 30 de zile de la data validarii. 

 
7.1.6. Participantul care nu prezintă documentele enumerate la pct.7.1.4. în original, isi pierde 
dreptul castigat prin tragerea la sorti. 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/everycancountsromania/


SECTIUNEA 8. INFORMAREA PARTICIPANTILOR  
 
8.1. Prezentul regulament stă la dispoziţia oricarei persoane sau autorităţi interesate, putând 
fi consultat gratuit prin grija Organizatorului pe canalele de comunicare 
https://www.facebook.com/everycancountsromania/ 

http://www.targulghidulmiresei.ro/bucuresti/concursuri.php  
 
Participarea la campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului 
Regulament. 
 
8.2. Pentru aflarea rezultatului (seria castigatoare) de la extragere Participanții pot consulta 
canalele de comunicare 
https://www.facebook.com/everycancountsromania/ 

http://www.targulghidulmiresei.ro/bucuresti/concursuri.php  
 
 
SECȚIUNEA 9. VALIDAREA CÂŞTIGĂTORULUI 
 
Câştigătorul Concursului “5 DOZE DE ALUMINIU ITI POT ADUCE CADOU ROCHIA DE MIREASA” 
poate intra în posesia premiului numai după ce:  
9.1. Isi revendica premiul in 48 de ore de la efectuarea extragerii 
9.2. Prezintă toate documentele specificate la sectiunea 7 
9.3. Pentru acordarea premiului in valoare de 4000 lei castigatorului i se solicita si copia CI/BI 
– pentru operatiuni financiar-contabile prevazute de Lege. 
9.4. Premiile de peste 600 lei sunt subiecte de impozit pe venit conform legilor in vigoare. 
Taxele si impozitele aferente acordarii premiului in valoare de 4000 lei vor fi retinute din suma 
acordata si virate catre statul roman de catre organizator, respectiv suma care revine 
castigatorului este de 3400 lei. 
 
9.5. Câștigătorul va fi anuntat pe canalele de comunicare: 
https://www.facebook.com/everycancountsromania/ 

http://www.targulghidulmiresei.ro/bucuresti/concursuri.php  
 
SECȚIUNEA 10. NECONFORMITĂȚI 
 
10.1. Încercarea de a revendica premiul pe baza unui bon ilizibil, degradat, modificat, duplicat, 
falsificat, viciat, care conține erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzând fără limitare 
orice alt tip de modificări ale elementelor lor componente datorate manevrării acestora va fi 
declarata nula și nu va fi luata în considerare de Organizator.   
 
10.2. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:  
a) bon cu numar unic generat de catre aparatul de reciclat doze deteriorat.  
b) factura (fiscala sau proforma) de achizitie a unei rochii de mireasa si/sau accesorii 
deteriorata.  
 
10.3. Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea bonului cu numar unic, de înstrăinarea 
lui și nu va fi obligat să acorde premiul în aceasta situație. 

https://www.facebook.com/everycancountsromania/
https://www.facebook.com/everycancountsromania/
https://www.facebook.com/everycancountsromania/


 
SECȚIUNEA 11. MODIFICAREA SAU ÎNCETAREA CAMPANIEI  
 
Organizatorul poate decide modificarea sau încetarea prezentei campanii din orice motiv, 
inclusiv, dar fără a se limita la apariţia unui eveniment ce constituie forţă majoră conform 
legislaţiei în vigoare. Acest lucru va fi anunţat participanţilor cu 24 de ore in avans pe 
canalele de comunicare: 
https://www.facebook.com/everycancountsromania/ 

http://www.targulghidulmiresei.ro/bucuresti/concursuri.php  
 
SECȚIUNEA 12. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RĂSPUNDERII 
 
Organizatorul și Partenerii implicați în Campanie:  
 
a. Nu sunt răspunzători pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiului după 
momentul preluării lui de către câștigător; 
 
b. Participantii si castigatorul concursului, prin acordul de voință al acestora dat prin simpla 
participare la prezenta Concurs, isi asuma cunoastrea prezentului Regulament si Organizatorul 
si Partenerii implicati sunt exonerati de orice răspundere pentru eventualele prejudicii suferite 
de către câștigător în legătură cu premiul, ulterior momentului preluării acestuia, indiferent 
de natura acestor prejudicii, incluzând, dar fără a se limita la vătămări corporale și/sau 
vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor; 
 
c. Nu sunt răspunzători de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigător unor 
terți în legatura cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii; 
 
d. Nu sunt răspunzători și nu vor fi parte în litigiile referitoare la disputarea dreptului de 
proprietate asupra bonului cu numar unic. Existența vreunui litigiu referitor la dreptul de 
proprietate asupra bonului cu numar unic nu va influența acordarea premiului de către 
Organizator Participantului care a revendicat premiul în conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament Oficial și care a respectat procedurile de revendicare a premiilor 
prevăzute de prezentul Regulament Oficial;   
 
e.  Prin participarea la Campanie, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se 
obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator 
prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și 
exclusivă a participanților și eventualilor câștigători; 
 
f. Organizatorul și partenerii acestuia implicati în organizarea Concursului, nu au nicio obligație 
de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apăr ulterior 
acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în 
prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea 
premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial;   
 
g. Organizatorul Concursului și partenerii implicați în organizarea prezentei Campanii nu își 
asumă răspunderea pentru situațiile în care mai multe persoane revendică același bon cu 

https://www.facebook.com/everycancountsromania/


numar unic care a stat la baza alocării premiului. În aceste cazuri, va fi validat câștigător acel 
participant care face dovada că deține bonul cu numar unic în original conținând seria 
câștigătoare care a stat la baza alocării premiului; 
 
h. Organizatorul si Partenerii sai NU vor suplimenta valoarea premiului in cazul in care factura 
sau bonul fiscal pentru achizitionarea unei rochii este mai mare decat premiul alocat. 
Castigatorul isi asuma plata diferentei. 
 
i. Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere că a luat la 
cunoștință, si este de acord cu, următoarele: 
 -  Participantul este singurul răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea; 
 - Participantul declară că nu suferă de afecțiuni fizice sau psihice care să facă imposibilă 
utilizarea premiului; 
 - Participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiului și participantul 
poate face uz de acesta fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale 
corporale, și/sau a celor din jur;  
 - Participantul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale în condițiile și în scopul 
declarat prin acest Regulament Oficial.  
 
SECȚIUNEA 13. TAXE ȘI IMPOZITE  
 
(1) Organizatorul va calcula, plati si declara impozitul pe premiu, datorat la acordarea 
premiului si pentru care exista obligativitatea de retinere , in conformitate cu prevederile din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, in măsura 
in care premiul acordat unui singur câştigător depaseste plafonul zilnic stabilit prin lege ca 
fiind neimpozabil (600 de lei). Orice alte obligaţii de natura fiscala sau de alta natura, in 
legătura cu premiile revin in exclusivitate câştigătorului. 
(2) In conformitate cu legislatia financiar - fiscala, fiecarui castigator al unui premiu cu o 
valoare mai mare de 600 lei care accepta premiul si caruia i se inmaneaza acest premiu i se va 
solicita in mod obligatoriu si numarul CNP-ului sau, aceste date fiind necesare Organizatorului, 
ca date obligatorii sub aspectul legislatiei financiar fiscale. 
 
SECȚIUNEA 14. SESIZĂRI  
În vederea sesizărilor de orice natură, Participanții la Campanie pot depune reclamații în scris 
la adresa de e-mail: office@alucro.ro 
 
SECȚIUNEA 15. LITIGII 
Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la prezentul concurs vor fi rezolvate 
pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de 
instanţele judecătoreşti române competente de pe raza Municipiului Bucuresti. 
 
SECȚIUNEA 16. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  
Prin participarea la Concurs, castigatorul este de acord ca datele cu caracter personal obținute 
de Organizator, denumite în continuare „Informația”, să fie prelucrate de către acestia în 
următoarele scopuri: plata taxelor aferente conform legislatiei in vigoare. 
 

Asociatia Non Profit Alucro 



 


