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Termeni și condiții concursuri 

 

I. Introducere 

 

1.1 Scopul acestui document, „Termeni și condiții concursuri”, este reglementarea completă și 

clară a termenilor și condițiilor participării la evenimente și concursuri organizate Editura 

Hamangiu cu sediul în Bucureşti, Str. Mitropolit Filaret nr. 39-39A, sector 4,  telefon 

021/336.01.25, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului J40/4082/2006, CUI  

RO18469418, cont RO94UGBI0000422012086, deschis la Garanti Bank – Agenția 13 

Septembrie. 

1.2 Fiecare concurs individual are regulile proprii, menționate individual la postările-anunț. 

Regulile pentru competițiile individuale și redactarea prescurtată a regulilor privind 

materialele promoționale trebuie interpretate în conformitate cu acești termeni. 

1.3 În momentul în care concurentul completează formularul online, postează un comentariu 

sau altă acțiune în conformitate cu regulile unui anumit concurs, intră în concurs, 

acordându-și astfel consimțământul față de acești termeni și condiții, pe care se angajează 

să îi respecte. 

1.4 Scopul concursurilor organizate este de promovare a produselor și de fidelizare a 

participanților/concurenților. 

1.5 Acești termeni sunt valabili de la 20/07/2020. 

 

II. Definiții 

Editura Hamangiu – „Organizator” al concursurilor și editorul termenilor și condițiilor; 

Concurs – orice eveniment sau activitate organizată și anunțată public de Editura 

Hamangiu, în urma cărora se acordă premiu/ premii; 

Concurent/câștigător – persoana care se înscrie la concursuri; 

Premiu/premii – bunul/bunurile câștigate de concurent în urma participării la concurs și a 

extragerii, conform regulamentului specific fiecărui concurs; 

Site - https://www.hamangiu.ro/  

Blog - https://bloghamangiu.ro/  

Instagram – https://www.instagram.com/editurahamangiu/  

Facebook - https://www.facebook.com/EdituraHamangiu/ 

 

III. Dispoziții generale 

 

3.1 Organizatorul concursului este Editura Hamangiu cu sediul în Bucureşti, Str. Mitropolit 

Filaret nr. 39-39A, sector 4. 

3.2 Ora, modalitățile și locul de desfășurare ale concursului sunt întotdeauna determinate de 

regulile specifice ale fiecărui concurs. Competițiile pot avea loc pe Facebook, Instagram 

și/sau pe alte rețele sociale, pe Site-ul sau Blogul menționat. 

 

https://www.hamangiu.ro/
https://bloghamangiu.ro/
https://www.instagram.com/editurahamangiu/
https://www.facebook.com/EdituraHamangiu/
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IV. Concurent 

4.1 Concurenții nu pot fi decât o persoană fizică, cu vârsta de 18 ani și cu domiciliul în 

România. 

4.2 Toate persoanele aflate în relații de muncă sau în relații similare cu Editura Hamangiu, 

precum și persoanele apropiate acestora, sunt excluse din concurs. 

4.3 Persoanele care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs sau care acționează în 

încălcarea acestor termeni și condiții ale concursului specific nu vor fi incluse în concurs.  

 

V. Câștigători și premii 

 

5.1 Câștigurile și numărul de câștigători sunt stabiliți de organizator, în funcție de regulile 

specifice ale fiecărui concurs. 

5.2 Câștigătorul este determinat sau selectat conform regulilor fiecărui concurs. 

5.3 Câștigătorul va fi contactat pentru a primi premiul în termen de 14 zile de la data anunțării 

câștigătorului. 

5.4 În cazul în care concurentul nu răspunde la un apel câștigător sau la alt mesaj timp de 3 

zile, se va alege alt câștigător. 

5.5 În cazul în care concurentul nu își poate dovedi identitatea în momentul câștigării 

premiului, dreptul său la câștig va fi anulat. 

5.6 Premiile pot fi predate către câștigător după cum urmează: 

a. Premiul este predat personal câștigătorului 

b. Premiul este predat prin e-mail la adresa câștigătorului 

c. Premiile sunt trimise prin poștă sau curier, caz în care câștigurile sunt trimise numai 

la adresele de pe teritoriul României. 

 

VI. Dispoziții finale 

 

6.1 Prin intrarea în competiție, toți concurenții se angajează să respecte acești termeni și 

condiții. 

6.2 Concurentul trebuie să participe la concurs exclusiv prin propriul său profil și cu o adresă 

de e-mail proprie și validă. 

6.3 Niciun comentariu nu poate conține expresii pornografice, erotice sau vulgare și nu poate 

conține expresii rasiste sau ofensive. 

6.4 Editura Hamangiu nu va fi răspunzatoare pentru nicio informatie incorecta în legatura cu 

concursul - indiferent dacă este cauzată de un factor uman, de un defect tehnic. 

6.5 Editura Hamangiu va prelucra datele cu caracter personal (nume, prenume, adresa de e-

mail, număr de telefon, adresa de livrare) doar în vederea bunei funcționări a Concursurilor 

și pentru trimiterea premiilor la o adresă menționată de câștigător/câștigători. 

6.6 Editura Hamangiu nu va transmite datele cu caracter personal către terți, cu excepția: 

- https://commentpicker.com/, persoana juridică de naționalitate olandeză, 

cu număr de înregistrare 73576492, cu sediul in Harlem, Olanda, care 

operează platforma prin intermediul căreia Organizatorul extrage 

câștigătorii Campaniei - https://commentpicker.com/privacy-policy.php  

https://commentpicker.com/privacy-policy.php
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- BOOKURIER LOGISTICS SRL cu sediul social în București, sos. 

Pantelimon, nr. 243, Bl.52, Sc. A, Et.4, Ap.15, sector 2 și punct de 

acces/contact, declarat la A.N.C.O.M, Ilfov, sos. Alexandria, nr. 99A, 

înregistrată la Registrul Comerțului cu J40/13239/2013, cod fiscal 

RO32398711, oferă servicii poștale, având că obiect trimiteri poștale 

interne și internaționale, care asigură livrarea coletului. 

 

6.7 Câștigătorii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în 

schimbul premiilor câștigate și nici nu pot solicita modificarea premiilor. 

6.8 Câștigătorului desemnat prin tragere la sorți i se va transmite premiul prin intermediul 

curierului numai după ce acesta a fost confirmat acceptarea premiului și trimiterea 

acestuia la adresa menționată de acesta. 

6.9 Rezultate concursului sunt finale, fără niciun apel. 
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Regulament concurs 

„Culegere de teste-grilă pentru admiterea în magistratură și avocatură. Ediția a 3-a” 

 

 

1. Mediu de desfășurare: 

• Facebook – Pagina Editurii Hamangiu – pagina unde este organizat concursul. 

• Facebook – Pagina Librăriilor Hamangiu – pagina unde se va anunța cu privire la 

concursul organizat pe Facebook, pe pagina Editurii Hamangiu. 

• Instagram Editura Hamangiu – pagina unde se va anunța cu privire la concursul 

organizat pe Facebook, pe pagina Editurii Hamangiu. 

 

2. Perioada desfășurării: 

04 mai 2022 – 11 mai 2022 

12 mai 2022 – extragerea va avea loc și se va anunța câștigătorul pe Facebook, la postarea 

concursului. 

3. Scopul desfășurării concursului: 

Promovarea și anunțarea lucrării: Culegere de teste-grilă pentru admiterea în magistratură 

și avocatură. Ediția a 3-a 

ISBN: 978-606-27-2067-4 

 

4. Reguli concurs:  

• Participanții trebuie să aiba vârsta de minim 18 ani și cont de Facebook.  

• Participanții vor lăsa un comentariu în care să desemneze cea mai frumoasă profesie 

juridică, în opinia lor. Se consideră înscrisă la concurs orice persoană fizica care răspunde 

la întrebarea Care este cea mai frumoasă profesie juridică?  

• Concursul se desfășoară pe teritoriul României. 

• Concursul este valabil până pe data de 11 mai 2022. 

• Concursul se va desfășura pe paginile de Facebook Editura Hamangiu și Librăriile 

Hamangiu, cât și pe pagina de Instagram a Editurii Hamangiu. 

• Se va extrage 1 câștigător dintre cei care comentează pe Facebook la postare.  

• Extragerea va avea loc pe data de 12 mai și este realizată prin platforma 

https://commentpicker.com/ 

• Câștigătorul concursului va primi un exemplar din lucrarea * Culegere de teste-grilă pentru 

admiterea în magistratură și avocatură. Ediția a 3-a.  

• Câștigătorul va fi anunțat pe pagina oficială a organizatorului, alături de modalitatea în care 

a fost ales. 

• Prin participare la concurs, participanții acceptă și respectă regulament de concurs.  

 

 

5. Premiu: 
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1 buc. * Culegere de teste-grilă pentru admiterea în magistratură și avocatură. Ediția a 3-

a   

ISBN: 978-606-27-2067-4 
 

6. Câștigătorul: 

• câștigătorul va primi un exemplar din volumul menționat la pct. 5. 

• organizatorul concursului va suporta taxele de curierat doar pe teritoriul României. 

 


