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REGULAMENTUL TOMBOLEI 
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SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI 

1.1. Organizatorul tombolei  „Ecofact” (numita in cele ce urmeaza “Tombola”) este S.C. Servicii Edilitare pentru 

Comunitate Mioveni S.R.L. (denumita in continuare „Organizatorul”), cu sediul in Jud. Argeș, Oraș Mioveni, Str. 

Carol Davila, Nr. 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J03/776/2010, Cod Unic de Inregistrare 

RO27280093, telefon 0384.445.885. 
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1.2. Tombola se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare 

„Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti participantii.  

  

SECTIUNEA 2. ARIA SI PERIOADA DE DESFASURARE A TOMBOLEI 

2.1. Tombola este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul unde sunt active serviciile de furnizare apa si de 

canalizare de catre Organizator in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

2.2. Perioada de desfasurare a Tombolei este 14.10.2019 – 03.01.2020 inclusiv. Dupa data incheierii Tombolei, 

Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice 

circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Tombolei 

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

3.1. Nu sunt eligibili sa participe la Tombola angajatii S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. 

3.2. La aceasta Tombola pot participa toate persoanele fizice, cu domiciliul stabil pe teritoriul unde sunt active 

serviciile de furnizare apa si de canalizare de catre Organizator, cu varsta minima de 18 ani impliniti la data inceperii 

Tombolei si au calitatea de abonat al serviciilor furnizate de Organizator sau devin abonati pana la data incheierii 

inscrierii pentru tombola, respectiv 18.12.2019 ora 23.59, inclusiv, si au optat pentru primirea facturii numai in 

format electronic pe o perioada de cel putin 1 an. 

3.3. Nu pot participa la tombola persoanele care inregistreaza datorii in legatura cu serviciile de prestate de 

Organizator 

3.4. Participarea la aceasta Tombola implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a 

prezentului Regulament. 

 

 SECTIUNEA 4. PREMIILE TOMBOLEI 

4.1. Premiile atribuite in cadrul prezentei Tombole constau in: 

 Premiul I - Telefon Samsung Galaxy Note 9 – cu o valoare de 3400 lei 

 Premiul II - Televizor LED Smart Samsung, 108 cm, 4k Ultra HD – cu o valoare de 1980 lei 
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 Premiul III – Tableta Samsung Tab A 10.1’’ – cu o valoare de 1000 lei 

4.2. Premiile se pot ridica dupa data de 03.01.2020 pana la 03.02.2020. 

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL TOMBOLEI 

5.1. Tombola se desfasoara la sediul Organizatorului aflat in județul Argeș, oraș Mioveni, strada Carol Davila, nr. 4,  

inscrierile efectuandu-se la sediul societatii sau la adresa de email facturare@sedc-mioveni.ro, iar castigatorii vor 

fi desemnati prin intermediul site-ul http://www.random.org,   

 Site-ul http://www.random.org este independent, special conceput pentru generarea de numere aleatorii 

in cazul unor tombole/loterii si este folosit la nivel mondial.  

5.2. Conditiile de participare la Tombola: 

 abonatii care au optat deja pentru primirea facturii pe email pana la data inceperii tombolei sunt inscrisi 

automat; 

 abonatii care nu au optat inca pentru primirea facturii pe email o pot face fie prin completarea unei cereri 

de inscriere gasita la casieria unitatii si care va fi introdusa intr-o urna speciala, fie prin trimiterea unui email 

la adresa facturare@sedc-mioveni.ro in care sa specifice numele si prenumele titularului de contract si 

codul de client detaliat pe factura; 

 Fiecare loc de consum este tratat separat. Astfel, daca un abonat are mai multe locuri de consum si doreste 

inscrierea pentru fiecare loc este necesar sa trimita cate un email sau sa completeze o cerere de inscriere 

pentru fiecare loc de consum pe care il doreste inscris. 

5.3. Imediat dupa validarea cererii sau a emailului de inscriere, abonatul va primi un email de confirmare cu numarul 

de ordine la care a fost inscris 

5.4. Se organizează 1 (una) extragere in cadrul careia se vor desemna 3 castigatori, dupa cum urmează: 

 Extragerea va avea loc in data de 20.12.2019, ora 13.00, la sediul societatii aflat in Jud. Argeș, Oraș 

Mioveni, Str. Carol Davila, Nr. 4; 

5.5. Modalitatea de selectare a castigatorilor Tombolei: 

o   Inaintea extragerii, se vor afisa toti participantii inscrisi, pe o lista aflata pe site-ul societatii 

http://www.sedc-mioveni.ro 

 

 

mailto:facturare@sedc-mioveni.ro
http://www.random.org/
http://www.random.org/
mailto:facturare@sedc-mioveni.ro
http://www.sedc-mioveni.ro/
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         Pasul 1  

1. Castigatorii vor fi desemnati prin intermediul site-ului http://www.random.org unde vor fi 

generate 3 (trei) numere aleatoare cuprinse intre 1 si numarul maxim de participanti valabili 

inscrisi astfel: 

2. Primul numar generat va desemna castigatorul locului 3 – premiul consta intr-o tableta Samsung 

Tab A 10.1’’; 

3. Al doilea numar generat va desemna castigatorul locului 2 – premiul consta intr-un Televizor 

LED Smart Samsung, 108 cm, 4k Ultra HD  

4. Al treilea numar generat va desemna castigatorul locului 1 – premiul consta intr-un telefon 

Samsung Galaxy Note 9. 

5. Numerele generate de site-ul http://www.random.org vor fi considerate ca numere de ordine 

ale inscrierii in tombola si persoanele ce detin aceste numere vor fi desemnate castigatoare. 

6. Generarea numerelor de ordine de pe site-ul http://www.random.org va fi filmata si postata atat 

pe site-ul societatii http://www.sedc-mioveni.ro cat si pe reteaua de socializare Facebook.  

Exemplu de listare: 

Numar ordine Adresa mail participant Cod client 

1 pr____@yahoo.com 123XXXXXXXX456 

2 al_____@gmail.com 789XXXXXXXX012 

     

 Pasul 2 – Publicarea castigatorilor 

Numele castigatorilor precum si modalitatea de intrare in posesia premiului vor fi publicate pe site-ul 

societatii. 

 Pasul 3 – Confirmarea castigatorilor si acordarea premiilor 

Confirmarea castigatorilor se va face prin verificarea respectarii prezentului regulament. Premiile se vor inmana 

castigatorilor pe baza unui proces verbal de catre un reprezentant al S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate 

Mioveni S.R.L. la sediul societatii, fiind necesara prezentarea unui act de identitate 

. 

SECTIUNEA 6. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI 

6.1. Imposibilitatea castigatorilor si/sau a persoanelor care ii reprezinta legal de a intra in posesia premiului din 

diverse motive, exonereaza Organizatorul de orice raspundere. 

6.2. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori si/sau de 

catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat. 

http://www.random.org/
http://www.random.org/
http://www.random.org/
http://www.sedc-mioveni.ro/
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SECTIUNEA 7. CONFIDENTIALITATEA DATELOR 

7.1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la prezenta Tombola in conformitate 

cu Regulamentul UE nr. 679/2016. 

7.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, 

participantii inscrisi pentru tragerea la sorti a premiilor si castigatorii premiilor Tombolei sunt de acord cu toate 

prevederile Regulamentului si isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in 

baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale 

organizatorilor de promotii. 

7.3. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participantilor. La cererea 

expresa a participantilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul 

de intervenţie asupra datelor (dreptul la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea 

procesarii datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la retragerea consimtamantului), dreptul de a obiecta, 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiţiei, in conformitate cu dispozitiile 

Regulamentului UE nr. 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

si libera circulatie a acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite Organizatorului pe 

adresa Jud. Argeș, Oraș Mioveni, Str. Carol Davila, Nr. 4, la registratura o cerere scrisa, datata si semnata. 

7.4. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia 

cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. 

7.5. Informatii suplimentare, precum si Regulamentul Oficial al Tombolei vor fi disponibile in mod gratuit tuturor 

participantilor, prin solicitarea acestui Regulament, prin e-mail, la adresa facturare@sedc-mioveni.ro sau printr-o 

solicitare scrisa la S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L, Jud. Argeș, Oraș Mioveni, Str. Carol Davila, 

Nr. 4. Regulamentul Oficial al Tombolei va fi, de asemenea, disponibil in forma scrisa la locul de desfasurare al 

evenimentului. 

 

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA 

8.1. Pentru scopul acestui Regulament forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut 

invincibil si inevitabil. 

8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si 

continuarea Tombolei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru 

perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 Cod civil. Organizatorul, daca 
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invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Tombola existenta acesteia in termen de 5 (cinci) 

zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. 

 

SECTIUNEA 9. LITIGII SI FRAUDE 

9.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Tombola, acestea vor fi solutionate pe cale 

amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul 

spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente. 

9.2. Eventualele reclamatii legate de desemnarea castigatorilor se vor putea trimite la urmatoarea adresa: S.C. 

Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L, Jud. Argeș, Oraș Mioveni, Str. Carol Davila, Nr. 4, in termen de 

maximum 2(doua) săptămâni de la data publicării câștigătorilor. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in 

considerare vreo reclamatie. 

9.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Tombole, a 

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Tombole. 

9.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, 

Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 

 

 

 DIRECTOR GENERAL,  

 EC. TUDOSE NICOLAE 

 

  

 


