
 
REGULAMENTUL CONCURSULUI 

CITESTE ROMANESTE  
(CU NATIONAL FM SI LIBRIS) 

 
I.  ORGANIZATORUL CONCURSULUI  
Concursul "CITESTE ROMANESTE" este organizat de S.C. ABC PLUS MEDIA S.A.- detinatoare a postului 
licentiat National FM -  cu sediul in Oradea, Str. Teatrului, nr. 1-2, jud. Bihor, J05/513/2001, CUI RO 13988880, 
punct de lucru in Bucuresti, Str. Fabricii, nr. 46 B, Sector 6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau 
de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul prin mijloace mass-media.  
 
II.  PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI  
Concursul " CITESTE ROMANESTE " se desfasoara in perioada 23 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018. 
 
III.  CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURSURI, DESCALIFICAREA  
La concurs poate participa orice persoana fizica, varsta minima 18 ani, indiferent de sex, nationalitate sau religie. 
Nu au drept de participare la acest concurs angajatii organizatorului, rudele de gradul I (copii si parinti), 
sotii/sotiile acestora sau persoanele nerezidente in Romania. 
 
National FM considera inscrierea in concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date 
cu privire la participant adevarate si corecte.  
In cazul descoperirii oricaror neconcordante cu realitatea,  National FM nu va considera respectiva participare 
valida. Orice problema in acest sens va fi evaluata de National FM,  iar decizia luata va fi unica si irevocabila.  
 
Prin inscrierea la concurs participantul garanteaza ca: 
- are cel putin 18 ani si ca poate dovedi ulterior cu acte; 
- are capacitate de exercitiu si folosinta; 
- nu a fost/ este cercetat/ condamnat pentru fapte penale; 
- detine BI/ CI valabil; 
- in eventualitatea castigarii, va participa la actiunile publicitare ale National FM, ulterioare acordarii premiului, 
fara alte obligatii din partea National FM; 
- detine mijloacele materiale de a suporta cheltuielile legate de impozitul pe venituri, daca este cazul; 
Orice apel tel[efonic intrerupt sau gresit directionat nu poate fi validat de National FM inclusiv in cazul unor 
defectiuni sau nepotriviri tehnice. De asemenea, National FM nu este responsabil de legatura de internet si nici de 
functinabilitatea retelei de socializare Facebook. 
Pentru a suna la  numarul de telefon 021/ 404. 24. 24 costurile apelului sunt suportate de concurent (tarif normal). 
Pentru a accesa pagina de Facebook a National FM, costurilke sunt suportate de concurent. 
Interesele si buna reputatie ale National FM primeaza in orice situatie, de aceea National FM isi rezerva dreptul 
de a scoate din concurs in orice moment inscrierile pe care le considera inoportune sau deplasate. 
Inscrierile peste perioada anuntata ca limita sunt nule. 
Un participant poate fi descalificat in orice moment daca National FM observa orice fel de comportament 
considerat nepotrivit cu concursul si prezentul regulament, fara a anunta participantul si fara explicatie ulterioara. 
Acelasi premiu (prin acelasi premiu se inteege orice titlu de carte) nu poate fi castigat de catre o persoana intr-o 
perioada mai mica de 6 (sase) luni. Daca acest lucru se va intampla, premiile vor fi anulate. 
 
IV.  DATELE CU CARACTER PERSONAL  
Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor 
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la 
informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii 
individuale si dreptul de a se adresa justitiei. 
 
V. MECANISMUL DE CONCURS. PREMII  
 
Concursul " CITESTE ROMANESTE " se desfasoara in perioada 23 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018, la postul 
de radio National FM, in cadrul emisiunii “Romania vorbeste la National FM”, intre orele 11.00 – 13.00 si pe 
pagina de Facebook a postului de radio, de luni pana vineri. 
Ca exceptie, in data de 24 ianuarie 2018, concursul se desfasoara pe postul de radio pe parcursul intregii zile. 
 
PREMII  
Premiile constau in carti: beletristica, de specialitate, memorii etc., puse la dispozitie de Libris.  
Valoarea totala a premiilor este de 6.000 de lei, cu tot cu TVA.  
 
 



MECANISM 
 
Pe postul de radio National FM: Concursul si premiile vor  fi  anuntate zilnic, de luni pana vineri, la inceputul 
emisiunii “Romania vorbeste la National FM” ( in jurul orei 11.00), si semnalul sonor de concurs va fi anuntat la 
sfarsitul emisiunii “Romania vorbeste la National FM” ( in jurul orei 13.00); ascultatorii fiind invitati sa sune in 
direct la radio la numarul de telefon 021.404.24.24 (apel cu tarif normal). 
Primul ascultator care suna trebuie sa raspunda corect la o intrebare legata de tema emisiunii. Daca un ascultator 
nu raspunde corect, intra un alt ascultator in direct (maxim 3 ascultatori pe zi), i se adreseaza aceeasi intrebare 
pentru aflarea raspunsului corect. Castigatorul va fi invitat sa ramana in comunicare dupa iesirea din emisie pentru 
transmiterea datelor de identificare. Premiul va fi transmis prin curierat/posta la domiciliul/adresa de 
corespondenta a castigatorului. 
Exceptie face concursul din data de 24 ianuarie 2018. In aceasta data, concursul se va desfasura pe parcursul 
intregii zile, in toate programele National FM, din ora in ora. 
 
 
Pe pagina de Facebook a postului de radio National FM: Concursul si premiile vor  fi  anuntate saptamanal, in 
fiecare vineri. Ascultatorii se inscriu in concurs pe pagina de Facebook a postului de radio National FM. Inscrierea 
se face raspunzand la o intrebare aflata intr-o postare speciala pe pagina de Facebook si distribuind postarea 
respectiva. Pentru a putea intra in concurs, ascultatorii trebuie sa dea “like” paginii de Facebook a postului de 
radio National FM. Desemnarea castigatorului se va face in fiecare vineri, conform postarii de pe pagina 
Facebook. Castigatorul este anuntat pe pagina de Facebook si va comunica pentru transmiterea datelor de 
identificare. Premiul va fi transmis prin curierat/posta la domiciliul/adresa de corespondenta a castigatorului. 
 
Un ascultator care a castigat la concurs, indiferent daca este cel on air sau cel de pe pagina de Facebook, nu 
mai poate participa la concurs sa castige un alt premiu. 
 
VII.  ACORDAREA PREMIILOR SI OBLIGATIILE 
Castigatorul trebuie sa revendice premiul sunand la numarul de telefon 021/ 404.25.70 (tarif normal), in termen de 
24 de ore de la data cand a fost anuntat ca a castigat.  
Pentru toate premiile castigate, castigatorii trebuie sa trimita o copie dupa B.I/ CI pe fax la numarul 021.404.24.29 
(tarif normal) in termen de maxim 2 zile lucratoare sau depun copia dupa B.I/C.I la sediul National FM din 
Bucuresti, Str. Fabricii, nr. 46B, sector 6. 
Premiile vor fi livrate la domiciliul castigatorului in termen de maxim 1 luna calendaristica, in functie de 
disponibilitatea de livrare a partenerului Libris. Acestia vor fi informati telefonic despre perioada si modalitatea de 
livrare a premiului. 
Premiile nu sunt transmisibile unei terte persoane si nici nu se reporteaza in bani. 
Premiile nerevendicate in termenul mentionat, sunt anulate.  
Premiul se acorda pe baza de BI/CI  valabil in original. 
 
VIII.  OBSERVATII  
Participantii la concursul "CITESTE ROMANESTE" se obliga sa respecte prezentul regulament oficial. In 
cazul nerespectarii prezentului regulament premiul castigat nu se va acorda.  
National FM nu este raspunzator de plata celorlalte cheltuieli relative la premiul castigat, acestea cazand exclusiv 
in sarcina castigatorului, inclusiv taxe si/sau alte obligatii financiare.  
National FM isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului. 
National FM detine toate drepturile de publicare a numelui si adresei castigatorilor, dreptul de radiodifuzare a 
numelui, adresei si imaginii castigatorilor, in orice conditii, fara alte consideratii sau plati catre castigatori.  
Prezentul regulament este disponibil gratuit oricarui solicitant la adresa National FM din Bucuresti, Str. Fabricii, 
nr. 46B, Sector 6, in mass-media si pe site-ul www.nationalFM.ro.  
 
 

S.C. ABC PLUS MEDIA S.A. 
  


