
Regulament tombolă 
“Previziunile Gopo” 

(23 martie – 30 martie 2015) 
 

 
 
Art.1 Organizator:   
 
Organizatorul tombolei este Automobile Dacia S.A, prin Direcţia Comunicare Dacia, 
cu sediul social în Mioveni, str. Uzinei, nr. 1, jud. Argeş, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J03/81/1991, Certificat Unic de înregistrare/Cod de identificare 
fiscală/Cod de înregistrare în scopuri de TVA RO 160796, cod poştal 115400, 
România. 
 
Art.2 Participan ţi: 
 
La această tombolă pot participa vizitatorii site-ului daciagroup.com, cu o vârstă 
minimă de 18 ani, conform dispoziţiilor prevăzute de art.3. Nu pot participa la 
tombolă salariaţii entităţilor Grupului Renault România (Automobile Dacia SA, 
Renault Commercial Roumanie SRL, Renault Mecanique Roumanie SRL, Renault 
Technologie Roumanie SRL, RCI Finanţarea Romania SRL, RCI Leasing România 
IFN SA, RCI Broker de asigurare SRL) şi salariaţii SC iLeo Marketing Interactiv 
SRL . 
 
Art.3 Procedura de participare şi derulare a tombolei:  
 
Tombola se desfăşoară în perioada 23 martie 2015, ora 10:00 -  30 martie 2015, ora 
18.00 
30 martie 2015, ora 18:00 se va considera data-limită la care se vor mai putea înscrie 
participanţii.  
 
Participanţii se vor înscrie după completarea testului cu următoarele date personale: 
 
- Nume 
- Prenume 
- E-mail 
- Telefon 
- Oraş 
 
În cazul câştigului, câştigătorul va fi validat telefonic pentru a i se menţiona 
modalitatea de intrare în posesia premiului – cu ridicarea acestuia de la organizator 
sau prin comunicarea Organizatorului a adresei sale poştale în cazul - în care nu poate 
veni să ridice premiul.  
 
MECANISM 
 
Userii vor ajunge în pagina de concurs prin bannerul din Home Page-ul 
daciagroup.com sau din bannerele de promovare. Ȋn pagina de concurs, userii vor 
avea opţiunea să selecteze din lista nominalizaţilor la Premiile Gopo 2015, categoria 



pentru care doresc să facă previziune şi filmul ales din categoria respectivă pentru 
previziunea câştigătoare. 
 
Categorii filme: 
 

Cel mai bun film (lungmetraj) 

Cel mai bun regizor (lungmetraj) 

Cel mai bun actor într-un rol principal ( într-un  film de lungmetraj ficțiune) 

Cea mai bună actriță într-un rol principal ( într-un  film de lungmetraj fic țiune) 

Cel mai bun actor într-un rol secundar ( într-un  film de lungmetraj de ficțiune ) 

Cea mai bună actriță într-un rol secundar ( într-un  film de lungmetraj ficțiune) 

Cel mai bun scenariu  (lungmetraj ficțiune) 

Cea mai bună imagine (lungmetraj) 

Cel mai bun montaj (lungmetraj) 

Cel mai bun sunet (lungmetraj) 

Cea mai bună muzică originală (lungmetraj) 

Cele mai bune decoruri (lungmetraj ficțiune) 

Cele mai bune costume  (lungmetraj ficțiune) 

Cel mai bun machiaj si cea mai bună coafură (lungmetraj ficțiune) 

Cel mai bun film de debut (lungmetraj) 

Cel mai bun film documentar 

Cel mai bun scurt metraj documentar 

Cel mai bun scurt metraj ficțiune 

Tânără speranță 

Cel mai bun film european (Dintre cele distribuite în România în 2014) 

 

Fiecare user va alege un singur film şi o singură categorie. 

După ce fac alegerea şi dau “submit” pentru a intra în tombolă, o să se afişeze pagina 
de formular în care îşi lasă datele lor de contact pentru a intra în tragerea la sorţi 
pentru premii. 
 
Toate persoanele participante la tombolă, indiferent de varianta de răspuns, pot intra  
în tragerea la sorţi pentru marele premiu dacă completează formularul de la final cu 
datele personale. 
 



Rezultate  
 
Toate persoanele participante la concurs, dacă completează formularul de la final cu 
datele personale, intră în tragerea la sorţi din data de 01 aprilie 2015.  
 
Câștigătorii vor fi desemnaţi în urma unei trageri la sorţi on line, ce va avea loc în 
data de 01 aprilie 2015, la ora 14:00. Procedura de validare a câştigătorilor va fi 
consemnată într-un proces-verbal semnat de către organizator, iLeo Marketing 
Interactiv, şi un membru al Direcţiei Juridice Automobile Dacia. 
 
Numele câştigătorilor vor fi publicate pe site-ul daciagroup.com în data de 02 aprilie 
2015, până la cel târziu ora 23.59. 
 
Art.4 Premiile:   
 
Premii acordate 
 

- Un premiu mare: ”kit cinema acasă”: scaun de regizor şi aparat de facut 
popcorn 

- Premii mici: 40 memory stick, 40 machete cu modele Dacia  
 

 
Câştigătorii vor fi anunţaţi prin intermediul site-ului www.daciagroup.com în ziua de 
marţi, 02 aprilie 2015, iar predarea premiului va avea loc în perioada 03 aprilie 2015 – 
15 mai 2015. Câştigătorii îşi vor putea ridica premiul de la punctul de lucru al 
Automobile Dacia din Bucureşti, Bd. Preciziei nr. 24, West Gate Business Center, 
Corp H1, sector 6, între orele 10:00-17:00. 
 
Pentru a putea intra în posesia premiilor, câştigătorii trebuie să aibă asupra lor 
buletinul de identitate în original şi să semneze un proces-verbal de predare-primire.  
 
Câştigătorii care din motive obiective nu îşi pot ridica premiile de la punctul de lucru 
al Automobile Dacia din Bucureşti vor comunica organizatorului concursului această 
situaţie împreună cu o copie – scan a documentului de identitate şi adresa unde se 
poate face livrarea premiului, pe email, la adresa raisa.beicu@renault.com, până la 
data de 15 mai 2015. Necomunicarea situaţiei în termenul sus-menţionat sau 
neprezentarea la sediul organizatorului, în lipsa unui motiv temeinic adus la 
cunoştinţa organizatorului conform prezentului regulament atrage decăderea 
câştigătorului din dreptul de a mai ridica premiul, acesta rămănând în posesia 
organizatorului. 
 
Nu se acordă contravaloarea premiilor în bani sau în alte obiecte decât cele sus-
menţionate. 
 
Art.5 Taxe  
 
Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul aferent premiilor 
acordate în conformitate cu Art.77 (1) si (4) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, 
orice alte obligaţii în legătură cu premiile fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului. 
 



Art.6 Clauze speciale 
 
Prin înscrierea la campanie, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului 
regulament. 
 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a încheia sau de a prelungi aceasta tombolă, în 
caz de forţă majoră sau caz fortuit. 
 
Organizatorul nu va putea fi ţinut răspunzător pentru pierderi sau distrugeri ale 
premiilor în caz de forţă majoră sau caz fortuit. Revendicările nejustificate de premii, 
falsurile şi plângerile dovedite ca fiind neîntemeiate şi abuzive, constituie temei 
pentru Organizator în solicitarea de daune-interese. 
 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament cu condiţia de a 
publica respectivele modificări pe site-ul www.daciagroup.com. Modificările îşi 
produc efectul de la data publicării informaţiilor. 
 
Art.7 Protecţia datelor cu caracter personal 
 
Tuturor participanţilor la această tombolă le sunt garantate drepturile în conformitate 
cu Legea nr.677/2001. 
Prin participarea la această tombolă, participanţii îşi exprimă consimţământul, în mod 
expres şi neechivoc, pentru ca datele cu caracter personal furnizate să intre în baza de 
date a Organizatorului , a membrilor Grupului Renault, pentru a fi prelucrate şi 
utilizate în orice activităţi şi scopuri legate de furnizare de bunuri şi servicii, 
marketing, publicitate şi marketing direct. 
 
Participanţii au cunoştinţă de faptul că, pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, 
expediate pe adresa AUTOMOBILE DACIA S.A.– Mioveni, str.Uzinei, nr.1, Argeş, 
Departamentul Vocea Clientului, îşi pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:  
 

- de a obţine, o dată pe an, confirmarea faptului că datele sunt sau nu sunt 
prelucrate de către acesta; 

- de a interveni asupra datelor transmise;  
- de opoziţie, pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia lor 

particulară, la prelucrarea datelor; 
- de opoziţie, fără vreo justificare, la prelucrarea datelor în scop de marketing 

direct 
 
Participarea la această tombolă implică acordul participanţilor ca 
numele/prenumele/oraşul lor să poată fi folosite de către Organizator, cu titlu gratuit, 
în vederea anunţării lor pe site-ul www.daciagroup.com, în situaţia în care, în urma 
tragerii la sorţi, se constată că sunt câştigători. 
 
Art.8 Dispoziţii finale 
 
Organizatorul poate descalifica orice participant a cărui activitate demonstrează 
intenţia de a frauda în vederea câştigării campaniei prin metode neconforme cu modul 
normal de desfăşurare a campaniei (inclusiv operarea de adrese email proprii pentru a 



simula existenţa unor terţe persoane, manipularea adresei personale pentru a simula 
adrese diferite etc.). 
 
Art.9 Ȋncetarea campaniei 
 
Prezenta tombolă poate înceta înainte de data menţionată în regulament numai în 
cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majoră sau caz fortuit, conform 
legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive 
independente de voinţa sa, de a continua prezenta tombolă. 
 
Art.10 Litigii 
 
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta tombolă se vor 
rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul in care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi 
soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente. 
 
Acest Regulament poate fi obţinut în mod gratuit de către orice solicitant, de pe site-ul 
www.daciagroup.com. 
 
 
 


