
 
 

REGULAMENT OFICIAL CONCURS  

„CURSANTUL SĂPTĂMÂNII” 

 
 

1. Organizatorul campaniei 

Organizatorul concursului este S.C. FAXMEDIA CONSULTING S.R.L., cu sediul în municipiul Ploiești, strada 

Gheorghe Grigore Cantacuzino, numărul 25C, județul Prahova, telefon/fax: 0372-032.313/0372-032.340; e-mail: 

office@faxmedia.ro; Registrul Comerțului Prahova: J29/177/2003; cod fiscal: RO15185560. 

 
 

2. Participanții la concurs 

Pot participa la concurs doar persoanele care au absolvit un curs de formare în cadrul S.C. FAXMEDIA 

CONSULTING S.R.L., în perioada 11.06.2017 – 10.12.2017 și au primit titlul de „Cursantul săptămânii” la 

cursul la care au participat; 

„Cursantul săptămânii” este desemnat de către Formatorul cursului de formare profesională. Criteriile de 

desemnare sunt: prezența, interesul și implicarea activă a cursantului în desfășurarea programului de formare 

profesională la care participă. Cursantul săptămânii va primi din partea organizatorului o diplomă și un trofeu, la 

finalizarea programului de formare. Perioada în care se desemnează, de către formatorul cursului, „Cursantul 

săptămânii”, este 11.06.2017 – 10.12.2017, pentru fiecare curs în parte. 

 
 

3. Durata 

Perioada în care se va desfășura concursul este 11.12.2017 – 17.12.2017 – ora 16:30. 

 
 

4. Premiile concursului 

1. 3 telefoane mobile marca SAMSUG, model J7; 

2. 3 sejururi (week-end) la pensiunea Casa Bella din Câmpulung Muscel (1 sejur/ cursant și însoțitor/ toate 

mesele incluse). 

Valoarea totală a premiilor este de 5000 de lei. 

 
 

5. Desemnarea câștigătorilor și modalitatea de acordare a premiilor 

Persoanele desemnate „Cursantul săptămânii” vor încărca pe pagina de Facebook 

www.facebook.com/FaxmediaConsulting câte o fotografie cu diploma și trofeul „Cursantul săptămânii”, în 

intervalul 11.12.2017 – 17.12.2017. Fotografiile care obțin cele mai multe aprecieri (like-uri) până la data de 

17.12.2017 – ora 16:30 vor fi desemnate câștigătoare. 

Pentru validarea câștigării premiului, câștigătorul va trebui sa prezinte actul de identitate. 
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6. Alternative ale premiilor 

Câștigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau alte obiecte și nici nu pot 

solicita modificări ale caracteristicilor tehnice ale premiilor. Premiile acordate vor fi înmânate împreună cu 

procesul verbal de predare – primire. 

 
 

7. Comisia de validare a câștigătorilor 

Comisia este formată din 2 membri desemnați de conducerea organizatorului. Aceștia sunt: 

1. MATEI Mircea-Alexandru – Director General 

2. FLOREA Ionel-Răzvan – Director General – Adjunct 

Orice situație/ problemă care apare în cursul desfășurării concursului este soluționată exclusiv de către comisie. 

 
 

8. Taxe și impozite 

Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premiu obținut 

de către câștigător în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare; orice alte obligații de natură fiscală 

sau de alta natură în legătură cu aceste venituri cad în sarcina exclusivă a câștigătorului. 

 
 

9. Regulamentul concursului 

Regulamentul de participare/ desfășurare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant (si/ sau participant), la 

sediul societății S.C. FAXMEDIA CONSULTING S.R.L. – Ploiești, strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 25C 

și în toate locurile de desfășurare a programelor de formare ale organizatorului concursului. 

 
 

10. Forța majoră 

Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către organizator, 

inclusiv imposibilitatea organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta 

din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin regulament. Dacă intervine situația de mai sus 

sau intervine o situație de forță majoră care împiedică sau întârzie total sau parțial executarea regulamentului și 

continuarea concursului „CURSANTUL SĂPTĂMÂNII”, organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind 

îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată conform 

art. 1082 și art. 1083 din Codul Civil. Dacă organizatorul invocă forța majoră, este obligat să comunice 

participanților la concurs existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de Ia apariția cazului de forță majoră. 

Cazul de forță majoră va fi comunicat pe website-ul organizatorului www.faxmedia.ro. 

 
 

11. Litigii 

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia comisiei este definitivă. Prin participarea Ia 

acest concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și 

condițiilor prezentului Regulament. Contestațiile se depun în termen de 7 zile lucrătoare de Ia data desemnării 

câștigătorilor la sediul S.C. Faxmedia Consulting S.R.L.. Eventualele litigii apărute între organizator și participanții 
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la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate 

de instanțele judecătorești române de la sediul organizatorului. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica 

datele și durata concursului și va face public acest lucru. 

 

12. Alte reglementari  

Reclamațiile cu privire la premiul câștigat efectuate după data de semnare a procesului verbal de predare-primire 

al premiului nu vor fi luate în considerare și nu vor fi responsabilitatea organizatorului. 

 

ORGANIZATOR, 

S.C. FAXMEDIA CONSULTING S.R.L. 

Director General, 

Mircea-Alexandru MATEI 

 


