
REGULAMENTUL Concursului „Intreb BT” 
Perioada concursului: 22.11.2018, ora:10:00 – 20.12.2018, ora 
15:00 
 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 
 
Concursul de educatie financiara “Intreb BT” este organizata de SC 
Internet Corp SRL, cu sediul social în Strada Puțul lui Zamfir 28, 
Sector 1, București 011683, înregistrată la Registrul Comerțului sub 
nr J40/8379/2005, CIF 17562895, Capital Social 4200 lei și înscrisă 
în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter 
Personal sub Nr. 3240. 
 
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului 
Regulament Oficial (denumit în continuare "Regulamentul") si se 
desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale cuprinse in 
Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, republicata, privind 
comercializarea produselor si serviciilor de piata, fiind obligatoriu 
pentru toti Participantii la Concurs.  
 
Conform articolului 46 din OUG nr. 99/2000, acest concurs nu 
intra sub incidenta regulilor de procedura aferente loteriilor 
publicitare, premiile fiind câștigate exclusiv datorită abilității, 
cunoștințelor și perspicacității participanților.  
 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul 
oricand pe durata desfasurarii Concursului; orice modificare adusa 
prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional ce va fi 
publicat pe site-ul www.wall-street.ro cu cel putin 24 (doua zeci si 
patru) de ore inainte de data de la care modificarea va produce 
efecte. 
 
Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti 
participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia 
de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, 
inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Concursului, va face 
obiectul unui act aditional, parte integranta din Regulament. 
Modificarile produc efecte dupa 24 (doua zeci si patru) de ore de la 
data publicarii lor pe site-ul www.wall-street.ro. Organizatorul nu isi 



asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de 
catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe site. 
 
SECTIUNEA 2. PERIOADA SI LOCUL DE DESFASURARE A 
CONCURSULUI 
 
Concursul “Intreb BT” este organizata de Internetcorp SRL si se 
desfasoara incepand cu data 22.11.2018, ora:10:00 si pana la data 
20.12.2018, ora 15:00. 
Aceasta se va desfasura pe site-ul Wall-Street.ro, la adresa web: 
https://www.wall-street.ro/boardgame/index.html, care este detinut 
si administrat de catre Organizator. 
 
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 
 
La acest Concurs pot participa persoanele fizice, cu varsta de 
minim 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inscrierii in 
Concurs, cetateni romani cu domiciliul/resedinta stabila in Romania, 
care acceptă condiţiile prezentului regulament. Persoanele minore 
nu se pot inscrie in Concurs. 
 
SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI 
 
Toate persoanele avand cel putin 18 (optsprezece ) ani impliniti 
pana la data inscrierii in Concurs, care acceseaza pagina de 
Concurs prin intermediul mijloacelor de comunicare puse la 
dispozitie de ORGANIZATOR si se inscriu in Concurs, pot intra in 
tragerea la sorti pentru castigarea celor 5 premii, astfel cum 
acestea sunt mentionate in prezentul regulament. 
 
Pasii ce trebuie parcursi pentru inscriere sunt urmatorii: 
 

1. Începe jocul prin apăsarea butonului „Start Joc” pe harta 
concursului sau din meniul de concurs. 

2. Răspunde corect la cel puțin 14 dintre cele 20 de întrebări 
pentru a intra în tragerea la sorți. 

3. Dacă ai obținut cel puțin 70% răspunsuri corecte, vei fi rugat 
sa te autentifici prin Facebook sau cu adresa de email. Doar 
așa vei avea șansa de a câștiga unul dintre cele 5 premii. 



4. Concursul se desfășoară în perioada 22.11.2018, ora:10:00 si 
pana la data 20.12.2018, ora 15:00, perioadă în care vei putea 
participa o singură dată. 

5. Câștigătorii vor fi selectați cu ajutorul serviciului 
Tragerilasorti.ro și vor fi contactați de către organizatori. 

6. Aceștia vor trebui să ofere o adresă de livrare de pe teritoriul 
României pentru a intra în posesia premiului. 

7. Dacă în termen de 10 zile câștigătorul/câștigătorii nu vor 
răspunde la mesajul transmis pe email, organizatorul își 
rezervă dreptul de a trage la sorți alt/alți câștigatori. 

 
SECTIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR SI DESEMNAREA 
CASTIGATORILOR 
 
5.1 Descrierea premiilor 
Premiile oferite in cadrul acestui Concurs sunt dupa cum urmeaza: 
• 1 bratara de fitness Fitbit Ionic 
• 1 bratara de fitness Fitbit Versa  
• 3 biciclete Pegas Strada 

 
Produsele descrise anterior vor fi acordate participantilor, prin 
tragere la sorti electronica, pe pagina Tragerilasorti.ro, cu 
asigurarea caracterului aleatoriu al desemnarii castigatorilor. 
 
Castigatorii nu au posibilitatea sa primeasca contravalorea in bani 
sau in alte obiecte a premiilor si nici dreptul de a cere schimbarea 
acestora, in niciun fel. Premiul nu poate fi transferat unei alte 
persoane. 
 
5.2 Acordarea premiilor: 
 
Premiile vor fi acordate prin intermediul a 5 (trei) extrageri 
electronice. Tragerea la sorti se va face aleatoriu, prin mijloace 
electronice, in prezenta unui reprezentant al Organizatorului sau 
persoanelor imputernicite. 
 
In cadrul extragerii se va extrage cate 1 (un) potential castigator 
pentru fiecare premiu; Dacă în termen de 10 zile 
câștigătorul/câștigătorii nu vor răspunde la mesajul transmis pe 



email, organizatorul își rezervă dreptul de a trage la sorți alt/alți 
câștigatori.  
 
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care 
castigatorul a furnizat date si/ sau informatii incorecte ce duc la 
imposibilitatea acordarii premiilor. 
 
SECTIUNEA 6. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI VALIDAREA 
PREMIILOR 
 
Dupa extragere, fiecare castigator va fi contactat prin e-mail pentru 
validare in termen de maxim 10 (zece) zile calendaristice de la data 
extragerii, de catre un reprezentant al Organizatorului. 
 
Organizatorul va trimite un e-mail catre adresa de e-mail indicata in 
datele de inscriere ale participantului extras ca si castigator, prin 
care acesta va fi anuntat ca a castigat unul dintre premiile puse in 
joc in cadrul Concursului Intreb BT, mentionand totodata si natura 
premiului. 
 
Pentru validare si trimiterea premiului, fiecare participant contactat 
va fi rugat sa furnizeze in termen de maxim 10 (zece) zile 
calendaristice de la primirea e-mailului de informare, prin 
modalitatea comunicata in momentul anuntarii, urmatoarele 
informatii nume, prenume, adresa, numar de telefon. 
 
In cazul in care un castigator nu poate fi contactat sau nu va 
comunica/transmite informatiile necesare validarii, in termenele 
specificate mai sus, acesta va fi invalidat, iar Organizatorul poate 
apela la o noua tragere la sorti, urmand aceiasi procedura de 
validare. 
 
Premiile vor fi livrate castigatorilor validati final in termen maxim de 
30 (treizeci) de zile calendaristice de la data validarii finale a 
fiecaruia dintre castigatorii premiilor (primirii informatiilor mentionate 
la paragraful de mai sus). 
 
Numele castigatorilor pot fi consultate pe site-ul: 
https://www.tragerilasorti.ro/extrageri/8718-intreb-bt/inscriere.html  



in 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la data tragerii la sorti. 
 
SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE 
 
Daca este cazul, Organizatorul nu isi asuma nicio obligatie pentru a 
calcula, retine si vira impozitul datorat pentru premiile acordate 
câstigatorilor. 
 
SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE 
NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII 
 
Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia 
dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea premiilor 
prezentului Concurs: 
 
- Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii 
contactarii persoanei respective din motive independente de 
Organizator  
- Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de 
defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv 
pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de furnizorul de 
Internet / conexiunea Internet a participantului. 
- Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere in Concurs 
din motive independente de Organizator. 
- Imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorii, din 
motive independente de acesta. 
- Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre 
participanti si castigatori ai premiilor a oricarei conditii sau al 
oricarui termen cuprins in prezentul Regulament precum si 
necomunicarea de catre participanti si respectiv castigatori ai 
premiilor a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul 
Regulament. 
- Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre 
prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu 
premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia 
situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de 
raspundere. 
- Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz 
de frauda sau de tentativa de frauda al acestui Concurs, a 



sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte 
fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului. 
 
Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care 
au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere 
urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a 
respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 
 
- Organizatorul Concursului nu isi asuma responsabilitatea:(i) 
pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si 
pentru inscrierile efectuate dupa expirarea perioadei de inscriere in 
Concurs; 
 
Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu 
vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Concursului va 
acorda premiul castigatorului care a respectat prevederile 
prezentului Regulament. 
 
- Dupa data limita de inscriere pe site 20.12.2018, ora 15:00, 
Organizatorul nu este responsabil pentru inscrierile in Concurs 
efectuate prin intermediul formularului electronic de inscriere pe 
website. 
 
SECTIUNEA 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA 
DATELOR 
 
Prin inscrierea la Concursul “Intreb BT”, participantii sunt de acord 
si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului 
Regulament. 
 
Pe perioada concursului, decizi să participi în mod voluntar (prin 
îndeplinirea acțiunilor cerute în concurs) intrând pe 
secțiunea:https://www.wall-street.ro/boardgame/index.html și să îți 
dai implicit acordul ca datele tale personale să fie prelucrate în 
vederea tragerii la sorți.  
 
Câștigătorii vor fi anunțați pe Facebook si direct de catre 
reprezentantii Organizatorului. Aceștia vor fi contactați în privat în 
vederea furnizării datelor personale pentru livrarea premiilor. 
 



Pagina www.wall-street.ro este creată și administrată de SC 
Internet Corp SRL. Societatea Internet Corp SRL, cu sediul social 
în Strada Puțul lui Zamfir 28, Sector 1, București 011683, 
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J40/8379/2005, CIF 
17562895, Capital Social 4200 lei și înscrisă în Registrul de 
Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub Nr. 3240 
vă invită să participați la concursul Întreb BT, organizat pe pagina 
www.wall-street.ro. 
 
Administratorii paginii www.wall-street.ro stochează doar până la 
încheierea concursului datele personale ale participanților, iar la 
finalul concursului, aceste informații nu vor mai fi luate în 
considerare în niciun fel. Prin participarea la concursul organizat de 
Wall-Street.ro ești de acord cu procesarea informațiilor personale în 
acord cu termenii menționați mai sus. 
 
Citiți aici in detaliu termenii și condițiile site-ului www.wall-
street.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.  
 
SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA 
 
Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice 
eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau 
previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta 
din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin 
Regulament in conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil. 
Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice 
participantilor la Concurs, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la 
aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia. 
 
SECTIUNEA 11. LITIGII 
 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la 
prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in 
care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele 
judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului. 
 
Participantii care au pierdut calitatea de castigatori nu au dreptul sa 
solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii. 



 
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor 
Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea 
produselor si serviciilor de piata, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 
Anexa 1 - Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal - https://www.wall-street.ro/gdpr/termeni-si-
conditii.html 
 
Internet Corp SRL 
 


