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REGULAMENTUL 

(denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”)  

CAMPANIEI “Bucurosi sa facem parte din viata ta”  

(denumita in cele ce urmeaza “Campanie”) 

din Shopping City Targu Jiu 

 

Art. 1 Organizator 

Organizatorul Campaniei este: 

TARGU JIU DEVELOPMENT S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, str. Barbu Vacarescu, nr. 
301-311, etajul 3, biroul 29, sectorul 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. 
J40/12446/2012, Cod Unic de Inregistrare RO 30832015, cont bancar RO46 RZBR 0000 0600 1747 2660, deschis la 
Raiffeisen Bank SA, reprezentata legal prin Dl. Andrei Sivoi , in calitate de Imputernicit. 

 

Art. 2 Locul desfasurarii Campaniei 

Campania se desfasoara in Centrul Comercial Shopping City Targu Jiu situat in Strada Termocentralei Nr. 10, Targu 
Jiu, Judetul Gorj (denumit in cele ce urmeaza „Centrul Comercial”). 

 

Art. 3 Durata Campaniei 

Campania se desfasoara in perioada 01.10.2015 (ora 10:00) - 24.10.2015 (ora 22:00). 

 

Art. 4. Dreptul de participare 

4.1. La aceasta campanie pot participa persoane fizice, care au implinit varsta de 18 ani la data inceperii campaniei, 
clienti ai magazinelor din Centrul Comercial (cu exceptiile expres mentionate in cadrul acestui regulament), avand 
domiciliul/resedinta in Romania, mai putin angajatii societatii S.C. TARGU JIU DEVELOPMENT S.R.L., angajatii 
magazinelor din Centrul Comercial si angajatii companiilor implicate in desfasurarea campaniei, inclusiv membri de 
gradul I ai familiilor acestora. 

4.2 Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului 
Regulament. 

 

Art. 5 Mecanica desfasurarii campaniei si conditiile de participare 

5.1. Pentru a participa in aceasta campanie, clientii, cu drept de participare in campanie, trebuie sa achizitioneze, in 
perioada 01.10.2015 (ora 10:00) - 24.10.2014 (ora 22:00), din magazinele Centrului Comercial (cu exceptia celor care 
desfasoara activitati de natura: schimb valutar, intermedieri de plati, inclusiv utilitati, activitati bancare si de 
asigurari si jocuri de noroc tip cazino), produse sau servicii cu o valoare cumulata de minim 100 lei, pe unul sau 
maxim doua  bonuri fiscal cumulate  pentru aceeasi zi calendaristica.  Nu se pot cumula mai mult de 2 bonuri   intr-o 
zi calendaristica.  
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5.2. Bonurile fiscale emise in zile calendaristice diferite nu se cumuleaza. Bonurile fiscale pot fi folosite in campanie 
exclusiv in ziua in care au fost emise de magazinele din cadrul Centrului Comercial. Un bon fiscal  emis de unul din 
magazinele din cadrul Centrului Comercial, care nu a fost inscris in campanie in ziua emiterii sale, nu mai poate fi 
folosit in campanie. Bonurile fiscale emise de magazine aflate in afara Centrului Comercial nu pot fi folosite in 
campanie. 

 

5.3. Pentru a participa in campanie, clientii magazinelor din cadrul Centrului Comercial vor trebui: 

- sa cumpere din magazinele Centrului Comercial in perioada campaniei, produse si servicii cumuland o 
valoare totala de cel putin 100 RON pentru o zi calendaristica; 

- sa ceara si sa pastreze bonul/bonurile fiscale emise de magazin; 

- sa mearga la centrul info al Centrului Comercial localizat in zona de galerie a Centrului Comercial Shopping 
City Targu Jiu, cu bonurile fiscale adunate pentru validare (impreuna cu produsele achizitionate , aferente bonurilor 
fiscale, pentru a face dovada cumparaturilor), pana cel tarziu la ora 22:00. Programul centrului info al Centrului 
Comercial este urmatorul: zilnic, pe toata perioada campaniei, intre orele 10.00 - 22.00 (exceptand pauzele de masa 
intre orele 12:30 – 13:00 si 19:00 – 19:30).  

- sa solicite si sa completeze talonul de campanie integral cu datele personale corecte. Talonul poate fi 
obtinut si din magazinele centrului comercial; 

- sa prezinte bonurile fiscale care insumeaza minimum 100 lei si talonul de campanie pentru a fi validate si 
stampilate de catre personalul centrului Info; Talonul de campanie va fi stampilat in zona mentionata pe talon, 
confirmand astfel autenticitatea bonurilor fiscale.  

Taloanele de campanie nestampilate sau incomplete nu vor fi luate in considerare in cazul in care sunt 
extrase castigatoare. 

- participantii trebuie apoi sa pastreze bonurile fiscale originale stampilate cu stampila de campanie, in baza 
carora s-au inscris in campanie. Ridicarea sau revendicarea premiului este conditionata de prezentarea de catre 
participantul castigator a bonurilor fiscale stampilate aferente, in original.  

- numarul de inscrieri este permis dupa validarea bonurilor  raportat la valoarea cumulata.  Valoarea unui 
bon fiscal este valoarea inscrisa pe respectivul bon fiscal (inclusiv TVA).Pentru valori cumulate ale bonurilor fiscale 
care depasesc multipli de 100 lei, se permite inscrierea in tombola cu numarul proportional de taloane, dar nu mai 
mult de 5 in functie de valoarea bonului/bonurilor si de limitele de mai jos: 

 

 Pentru bonuri fiscale cu valoare cumulate intre 100 si 299 lei se permite inscrierea o singura data 
(suma cumulata va fi completata pe 1 singur talon).  

 Pentru valoari cumulate intre 300 lei si 499 lei se permit 2 inscrieri (suma cumulata va fi 
completata pe 2 taloane). 

 Pentru valori cumulate intre 500 si 699 lei se permit 3 inscrieri (suma cumulata va fi completata 
pe 3 taloane) 

 Pentru valori cumulate intre 700 si 999 lei se permit 4 inscrieri (suma cumulata va fi completata 
pe 4 taloane) 

 Pentru valori cumulate peste 999 lei se permit 5 inscrieri indiferent daca sumele sunt multipli de 
100 lei (suma cumulata va fi completata pe 5 taloane) 

Valorile inscrise pe bonurile fiscale, care raman nu pot fi folosite pentru eliberarea de noi taloane prin 
cumularea cu valoarea unor alte bonuri fiscale prezentate ulterior la centrul info-point al Centrului Comercial, 
indiferent de ziua calendaristica cand acest lucru ar urma sa aiba loc.  

- Sa introduca talonul in urna special amplasata la centrul info de campanie. 
 

5.4. Un talon de participare este valid pentru tragerea la sorti daca este completat integral cu toate datele 
mentionate pe talon (date personale si de contact, seria si nr. CI, suma cumulata si prezinta stampila de Campanie 
sub forma de sigla logoului Centrului Comercial) 
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5.5. Pentru participarea la tragerea la sorti taloanele trebuie completate si introduse in urna, pana pe data de 
24.10.2015 ora 22:00.  

 

5.6 Extragerea castigatorului va avea loc in data de 25.10.2015 incepand cu ora 18:00. Comisia pentru extragerea si 
validarea talonului unic extras va fi formata din: un reprezentat al echipei de management a centrului Comercial 
Shopping City Targu Jiu, un reprezentant al Serviciului de Paza din cadrul centrului comercial, un reprezentant 
Carrefour,un reprezentant din partea partenerului Nurvil si un client al galeriei, care va fi rugat sa extraga talonul din 
urna.  Vor fi extrase un total de 5 taloane – 1 castigator si 4 rezerve. Acestia vor fi notati in ordine pe procesul verbal 
de constatare a extragerii, semnat de toti cei 4 membri ai comisiei. 
 

5.7 Validarea castigatorilor la tragerea la sorti se va face de catre reprezentantii Organizatorului, sub conditia 
prezentarii cartii de identitate si a bonurilor fiscale care prezinta stampila campaniei, atestand ca au fost validate. 
Termenul pentru valid area castigatorului la tragerea la sorti este de 7 zile calendaristice de la afisarea acestuia pe  
www.shoppingcitytargujiu.ro  

 

5.8. Inscrierea in tombola se va efectua in limita disponibilitatii Taloanelor de participare. Organizatorul nu este 
raspunzator pentru taloanele care nu sunt depuse in urna. 

 

5.9. In urma tragerii la sorti, un singur participant poate castiga premiul. Un participant este definit ca o persoana 
identificabila prin date de identitate unice (CNP) si care a implinit 18 ani pana la data de 1.10.2015. 

 

5.10. Castigatorii la tragerea la sorti ai Campaniei pot ridica premiul potrivit conditiilor de participare din prezentul 
Regulament si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

 

Art. 6 Premiile Campaniei 

Premiul campaniei consta intr-o masina Volkswagen POLO, in valoare de 10.700 EUR. 

Valoarea premiilor oferite nu se poate preschimba in bani. 

 

Art. 7 Tragerea la sorti si acordarea premiului 

7.1. Tragerea la sorti din 25.10.2015 va fi efectuata dupa cum urmeaza: 

Se vor extrage 5 (cinci) taloane in total, 1 castigator si 4 rezerve, pentru situatia in care castigatorul la 
tragerea la sorti nu poate intra in posesia premiului din motive independente de Organizator.  

Pentru a fi validat castigator sau rezerva la tragerea la sorti, fiecare talon de participare trebuie sa respecte 
urmatoarele conditii: 

- sa aiba datele de identificare si de contact, completate integral si lizibil (nume, prenume, e-mail, telefon si 
altele, daca sunt solicitate pe talon), suma cumulate si stampila campaniei; 

- varsta participantului identificat pe talon sa fie de cel putin 18 ani (impliniti la data initierii Campaniei); 
 
Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru taloanele insuficient, il izibil sau incorect (in sensul 

neconcordantei cu datele din actul de identitate) completate, acestea fiind considerate nule de drept.  
Participantii extrasi in urma tragerii la sorti nu au obligatia sa fie prezenti pentru a putea fi declarati 

castigatori sau rezerve la tragerea la sorti.  

Castigatorii tombolei/tragerii la sorti, vor fi contactati telefonic, conform datelor inscrise pe talonul de 
participare, incepand cu data de 25.10.2015, de catre reprezentantul Organizatorului. 

Castigatorul tombolei/tragerii la sorti va avea la dispozitie 7 zile calendaristice, incepand cu 25.10.2015, pana 
la data de 01.11.2015 (ora 20:00), pentru a prezenta bonul/bonurile fiscal(e) in baza carora s-a inscris in campanie si 
buletinul/actul de identitate, pentru validarea drept castigator la tragerea la sorti. 
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In cazul in care castigatorul la tragerea la sorti nu este validat, nu revendica premiul in termenul prevazut de 
prezentul regulament, refuza sa accepte premiul sau nu il accepta in conditiile prezentului regulament pana pe 
01.11.2015 (ora 20:00), Organizatorul va contacta unul din titularii rezervelor, in ordinea cronologica a extragerii 
acestora. Titularul rezervei va avea la dispozitie un termen de 7 zile calendaristice, pentru a prezenta bonul/bonurile 
fiscal(e) stampilate in baza carora a fost eliberat talonul si buletinul/actul de identitate, pentru validarea drept 
castigator la tragerea la sorti.  

Premiului se va acorda numai dupa achitarea impozitului in cuantum  de 16% din valoarea premiului acordat, 
care  intra exclusiv in sarcina castigatorului, asa cum este specificat in Art. 11 Taxe si Impozite. Impozitul se va achita 
catre SC TARGU JIU DEVELOPMNET S.RL. 

In cazul in care nici rezervele nu vor fi validate sau premiile nu vor putea fi acordate nici rezervelor, premiul 
va ramane in proprietatea Organizatorului, care va dispune de acesta/acestea dupa cum va considera de cuviinta.  

Bonurile fiscale prezentate trebuie sa corespunda cumparaturilor efectuate pe perioada Campaniei intr-unul 
din magazinele din Centrul Comercial si sa respecte pragurile valorice necesare detaliate in prezentul regulament. In 
vederea eliminarii oricarei neintelegeri/ posibile fraude/ oricarei incalcari a prezentului Regulament, talonul de 
participare la Campanie va putea fi validat castigator in urma tragerii la sorti doar insotit de bonul/ bonurile fiscal(e) 
in original.  

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra 
bonului fiscal prezentat de catre participantii la Campanie. 

Neprezentarea personala a castigatorului tragerii la sorti tombolei, in vederea ridicarii premiilor castigate, in 
Centrul Comercial unde a avut loc loteria publicitara, in termenele prevazute mai sus, atrage decaderea acestora din 
toate drepturile.  

Cheltuielile privind intrarea in posesia premiului castigat sunt in exclusivitate in sarcina castigatorului. 

Numele clientului caruia i s-a acordat un premiu va fi facut public in conformitate cu legislatia in vigoare. 

Castigatorul are obligatia sa participe la toate activitatile promotionale organizate de catre Centrul 
Comercial, legate de aceasta Campanie. 

Orice contestatie va fi depusa la birourile administrative din Centrul Comercial Shopping City Targu Jiu. 
Cererea scrisa, expresa in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea Regulamentului trebuie 
depusa in termen de 24 de ore de la data constatarii neregulii, orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea 
termenului de mai sus este considerata nula de drept si neavenita. Eventualele contestatii vor fi solutionate in 
termen de 48 de ore. 

In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de 
participare nu au fost respectate, reprezentantul Centrului Comercial va putea retrage premiul acordat. 

TARGU JIU DEVELOPMNET S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica oricand prezentul Regulament, in conformitate cu 
prevederile legislatiei in vigoare. 

 

Art. 8 Magazinele participante 

Pot participa la campanie toate bonurile fiscale emise pe perioada activa a campaniei de oricare din 
magazinele din Centrul Comercial Shopping City Targu Jiu. Nu sunt acceptate bonurile fiscale emise de magazinele 
din Centrul Comercial care desfasoara activitati de natura: schimb valutar, intermedieri de plati, inclusiv utilitati, 
activitati bancare si de asigurari si jocuri de noroc tip cazino. 

 

Art. 9 Informarea participantilor conform Legii nr. 677/2001 

Regulamentul Campaniei este disponibil tiparit in mod gratuit oricarui solicitant, in baza unei cereri scrise 
adresate catre TARGU JIU DEVELOPMENT S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in cu sediul social in 
Bucuresti, str. Barbu Vacarescu, nr. 301-311, etajul 3, biroul 29, sectorul 2 sau in format electronic pe 
www.shoppingcitytargujiu .ro 

Participarea la prezenta Campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. 

http://www.shoppingcitytargujiu/
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Prin participarea la aceasta campanie si completarea, semnarea talonului de inscriere, participantii isi 
exprima consimtamantul, in mod expres si neechivoc, pentru ca orice date cu caracter personal, precum si orice alte 
informatii furnizate sau cuprinse in talon, sa intre in baza de date a Organizatorului, pentru a fi prelucrate si utilizate 
in orice activitati si scopuri legate de marketing si publicitate. 

Participantii au cunostinta de faptul ca, pe baza unei cereri: scrise, datate si semnate, expediata pe 
adresa:TARGU JIU DEVELOPMENT  S.R.L. – cu sediul social in Bucuresti, str. Barbu Vacarescu, nr. 301-311, etajul 3, 
biroul 29, sectorul 2, isi pot exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi: de acces, o data pe an, la procesul de 
prelucrare a datelor lor personale; de interventie asupra datelor transmise; de opozitie, pentru motive intemeiate si 
legitime, legate de situatia lor particulara, la prelucrarea datelor si de opozitie, fara vreo justificare, la prelucrarea 
datelor in scop de marketing direct.  

Prin completarea talonului de participare la Campanie, castigatorul este de acord ca numele, datele sale de 
identificare sau  fotografia/imaginea sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator 
in materiale tiparite, audio sau video, fara ca acesta (castigatorul) sa emita pretentii financiare fata de Organizator 
pentru realizarea acestor operatiuni. 

Art. 10 Incetarea Campaniei 

Prezenta Campanie inceteaza la data de 25.10.2015, ora 18.00, dar poate inceta si in cazul aparitiei unui 
eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii 
Centrului Comercial, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. 

Art. 11 Raspundere 

Organizatorul nu va raspunde pentru disparitia sau deteriorarea premiilor dupa momentul oferirii lor. 

 

Art. 12 Taxe si impozite 

 Valoarea premiului oferita este considerata valoare bruta, castigatorul avand obligatia de a achita in contul 
organizatorului valoarea impozitului datorat, inainte de ridicarea premiului. 

 Organizatorul loteriei publicitare se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat si achitat de catre 
castigator pentru veniturile obtinute de acesta in conformitate cu Legea 571/2003, orice alte obligatii de natura fiscal 
sau de orice natura in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. Premiul concursului este acordat 
numai dupa intocmirea formalitatilor necesare punerii in posesie. 

In cazul in care castigatorul premiului nu va achita in contul organizatorului impozitul datorat pana la data de 
01.11.2015, premiul intra automat in posesia rezerveri numarul 1.  

Daca rezerva numarul 1 nu va achita impozitul datorat pana la data de 5.11.2015, premiul intra automat in 
posesia rezervei 2.  

Daca rezerva numarul 2 nu va achita impozitul datorat pana la data de 13.11.2015, premiul intra automat in 
posesia rezervei 3.  

Daca rezerva numarul 3 nu va achita impozitul datorat pana la data de 20.11.2015, premiul intra automat in 
posesia rezervei 4.  

Daca rezerva numarul 4 nu va achita impozitul datorat pana la data de 27.11.2015, premiul ramane in 
posesia organizatorului care-si rezerva dreptul de a-l folosi in campaniile viitoare. 

Organizatorul se oblige sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de 
catre castigatori in conformitate cu prevederile Codului Fiscal – Legea 571/2003 cu modificarile si completarile 
ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscal sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind sarcina exclusiva a 
castigatorului. 

Art. 13 Dispozitii finale 

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. 

TARGU JIU DEVELOPMENT S.R.L. isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament de cate ori este 
necesar, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. 

Acest Regulament a fost redactat intr-un singur exemplar original, care a fost pastrat in arhiva Biroului 
Notarial, in conformitate cu art. 98 alin. (1) din Legea nr. 36/1995 a Notarilor publici si a activitatii notariale, astfel 
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cum a fost aceasta republicata in data de 04 februarie 2013 in Monitorul Oficial nr. 72 (Legea nr. 36/1995). Conform 
prevederilor art. 98 alin. (1) din Legea nr. 36/1995, partea va primi un duplicat de pe prezentul exemplar original, 
duplicatul avand forta probanta prevazuta de lege ca si originalul actului. 

 

TARGU JIU DEVELOPMENT S.R.L.,  

Prin imputernicit, 

Andrei SIVOI  

 

 


