
Regulamentul concursului „Rompirin E” perioada desfasurarii concursului: 
01-31 octombrie 2010 

 
■ Organizatorul concursului  
Organizatorul concursului este S.C. Antibiotice S.A. cu sediul in str. Valea 
Lupului nr. 1 Iasi, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 
22/285/1991, Cod unic de inregistrare RO 1973096, numita in cele ce urmeaza 
“organizatorul”. 

■ Durata si modul de participare 
In perioada 01 31 octombrie 2010 SC Antibiotice SA organizeaza concursul 
”Rompirin E” pentru medici de familie.  
Medicii de familie vor primi impreuna cu ziarele “Medicina de Familie” flyere 
de informare a campaniei  Rompirin E. Primii 8 medici care vor suna la numarul 
de telefon 0734.66.79.92 pentru a cere informatii suplimentare privind 
campania vor fi premiati (apel cu tarif normal). Durata minima a apelului este 
de 1 minut. 

■ Dreptul de participare 
Pot participa la concursul ”Rompirin” toti medicii de familie care au primit 
insertul in ziarul Info-Sanatatea. Angajatii Antibiotice, precum si sotii sau 
rudele acestora pana la gradul al II-lea inclusiv, nu au dreptul de a participa la 
concurs. 

■ Desemnarea castigatorilor 
Concurentii trebuie sa sune la numarul de telefon 0734.66.79.92 pentru a cere 
informatii privind campania Rompirin. Castigatorii vor fi desemnati pe baza 
desfasuratorului apelurilor primite  

■ Acordarea premiilor 
Primii 5 participantii care au sunat la numarul de telefon transmis vor intra in 
posesia unei rame foto digitale. Urmatorii 3 participanti vor intra in posesia 
unui set barbeque. 
Un participant poate castiga un singur premiu, indiferent de numarul apelurilor 
efectuate. 
Castigatorii nu isi pot alege premiile, acestea fiind prestabilite. 
In primele 10 zile lucratoare de la terminarea concursului vor fi selectati 
castigatorii si vor fi anuntati telefonic de catre operatorii Call Center.   
Premiile vor fi acordate personal de catre Reprezentantii Medicali la cabinetele 
participantilor. 
In cazul in care castigatorii nu pot fi contactati in termen de 30 zile de la 
atribuirea premilor, acestea vor fi redistribuite urmatorilor participanti in 
ordinea apelurilor. 
Antibiotice nu-si asuma responsabilitatea cu privire la identitatea persoanei 
care raspunde apelului operatorului Call Center si nici pentru datele de 
identificare oferite de aceasta, necesare validarii castigatorului. Sunt luate in 
calcul datele de validare oferite la primul apel al operatorului Call Center care 



va prezenta motivul apelarii numarului respectiv. Orice abatere atrage 
descalificarea din concurs. 
Prin participanti se intelege persoana (unica in concurs, identificata prin datele 
personale) si nu numarul de telefon utilizat de aceasta pentru a intra in 
concurs. Astfel, in situatia in care se transfera unei alte persoane un numar de 
telefon care a fost desemnat a castiga un premiu, noul detinator al numarului 
de telefon nu este considerat castigator!  
Castigatorii - participanti unici la concurs care au fost selectati conform 
prezentului regulament, vor fi rugati sa furnizeze numele complet, codul 
numeric personal din actul de identitate.  De asemenea, castigatorii vor primi 
informatii despre premiul castigat si despre locatia unde vor intra in posesia 
premiului.  
Daca o persoana castigatoare se afla in imposibilitatea de a intra in posesia 
premiului (boala, forta majora sau alte situatii asemanatoare), premiul va fi 
redistribuit urmatorului participant in ordinea  apelarii. 
Un participant poate castiga un singur premiu pe intreaga durata a concursului. 
Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu poate fi acordata 
contravaloarea lor in bani.  

■ Responsabilitatea 
Antibiotice nu isi asuma responsabilitatea in cazul oricarei situatii create ca 
urmare a apelarii. 
Numarului de telefon 0734.66.79.92. De asemenea, Antibiotice nu isi asuma 
responsabilitatea pentru orice poate determina imposibilitatea participarii sau 
a bunei desfasurari a activitatilor descrise in prezentul regulament, ca urmare 
a unor restrictii de natura tehnica, a unor limitari specifice serviciilor 
telefonice, ca de exemplu, fara a se limita la: incarcarea retelei, intreruperea 
convorbiririlor telefonice, apelarea incorecta a numarului destinat concursului, 
iesirea din aria de acoperire etc.  

■ Conditiile de acordare a premiilor 
Premiile vor fi acordate castigatorilor cu obligatia ca acestia sa nu fie declarati 
descalificati, ca urmare a nerespectarii prezentului regulament. 
In cazul in care castigatorul nu prezinta actul de identitate in original, daca 
datele cuprinse in acesta nu coincid cu cele transmise de castigator sau o alta 
persoana decat castigatorul se prezinta sa ridice premiul, Antibiotice isi 
rezerva dreptul de a refuza acordarea premiului. 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, orice 
modificare fiind adusa la cunostinta publicului, sau de a intrerupe oricand 
desfasurarea concursului, fara drept de compensare si fara obligatie de 
preaviz. 

■ Taxe 
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat 
pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 
571/2003 privind Codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice 
alta natura, in legatura cu acestea, revenind exclusiv castigatorului. 



■  Reclamatiile 
Orice reclamatie legata de desfasurarea concursului se va face in scris, in 
termen de 5 zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat. 
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la concurs se vor 
rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile 
vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania. 

■ Publicarea regulamentului 
Acest regulament poate fi solicitat in scris la sediul Antibiotice SA, din strada 
Valea Lupuluiu Nr. 1, Iasi si poate fi citit gratuit pe www.antibiotice.ro. 
Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor 
prezentului regulament. 
 
 
 
 


