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ACT ADITIONAL  nr 3  

la REGULAMENTUL  

Emisiunii concurs „Primii castiga” 

 

1. DEFINIȚII  

 „ Producatorul Emisiunii” inseamna CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA S.R.L. cu sediul ȋn CLUJ 

NAPOCA, str. Cetatii nr. 39, demisol 1, apt 2, jud. CLUJ, ȋnregistrata la O.R.C. Cluj sub nr. J12/4411/2005, CUI: 
RO 18239966, cod IBAN RO66BTRLRONCRT0089408704 deschis la Banca Transilvania, reprezentată legal prin 

Sorin Lapusan – Administrator care, pe de o parte, concepe si stabileste regulile de desfasurare ale Emisiunii - 

concurs iar pe de alta parte, in calitate de titular de licenta audiovizuala, difuzeaza Emisiunea-concurs intitulata 

“Primii castiga” pe postul de televiziune „Prima TV”,  
 

„Emisiune – concurs interactiv inseamna productia realizata de catre Producator, intitulata “Primii castiga” 

difuzata pe postul de televiziune Prima TV in fiecare zi, de luni pana joi, de la ora 19.15 la ora 20.00. Producatorul 
isi rezerva dreptul de a modifica programul de difuzare a Emisiunii - concurs, la libera sa alegere. 

“Aplicatie Primii Castiga” - inseamna aplicatia dedicate Emisiunii-Consurs, ce poate fi descarcata din Google Play 
si Apple Store pentru device-uri ios si android 

  

"Perioada/ziua/ora de difuzare a Emisiunii – concurs interactiv” incepand cu data de 05.12.2022, de luni pana 

joi la ora 19.15.  

„Regulament” inseamna toate si oricare dintre regulile Emisiunii – concurs interactiv, in vigoare, in orice moment, 
pe parcursul difuzarii acesteia.  

Postul de televiziune „Prima TV” va anunta mecanismul de realizare a Emisiunii – concurs interactiv pe postul 
Prima TV, pe aplicatie si site-ul www.primatv.ro. Producatorul poate sa procedeze oricand la modificarea 
prezentului Regulament si, implicit, la micsorarea sau prelungirea Perioadei de difuzare a Emisiunii - concurs. 

„Participantul” si/sau „Concurentul” inseamna persoana inscrisa in Concurs, respectiv persoana care 

downloadeaza aplicatia si participa atat on-line cat si prin utilizarea televizorului, la concurs, conform regulilor 

stabilite de Producator,.avand varsta implinita de 14 ani care este posesor al unui act de identitate si are domiciliul 

stabil in Romania 

Participantul  a) nu este salariat al Producatorului Emisiunii; b) nu este salariat  al grupului de societati 

comerciale cu care Producatorul Emisiunii colaboreaza cu privire la realizarea Emisiunii; c) nu este 

colaborator, persoana fizica, al Producatorului Emisiunii la realizarea Emisiunii; d) nu este colaborator, 

persoana fizica al unui partener persoana juridica al Producatorului Emisiunii, dar numai daca persoana fizica 

este implicata in realizarea Emisiunii; e) rudele sau afinii persoanelor fizice aici mentionate  pana la gradul I, in 

linie directa si gradul II, in linie colaterala.. 

 „Premiile” inseamna oricare dintre recompensele pe care Producatorul le pune la dispozitia Participantilor in 

concurs, care sunt declarati Castigatori, fiind descrise pe larg la Art. 7 din prezentul Regulament.  

„Desemnare Castigatori” inseamna modalitatea de desemnare a Castigatorilor Premiilor mentionata la Art. 6 din 
Regulament. 

 

http://www.primatv.ro/
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ART. 1: Organizatorul a hotarat modificarea valorii premiului pentru fiecare editie, la suma totala de 6000 lei  

ART. 2 Organizatorul a hotarat modificarea numarului de editii ce poate fi castigat de un participant, dupa cum 
urmeaza: 

“IMPORTANT: Un participant care a castigat premiul intr-o editie (1), nu va mai putea castiga un alt premiu 

pentru o perioada de 6 luni, dar va putea participa la concursurile organizate in aceasta perioada.”   

ART. 3 Prezentul act aditional produce efecte incepand cu data de 06.03.2023. 

ART. 4 Toate celelalte prevederi ale Regulamentului care nu au fost modificate si/sau completate prin prezentul Act 
Aditional, sau ale actelor aditionale incheiate anterior, raman neschimbate, pastrandu-si sensul si valabilitatea. 

 

S.C. CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA S.R.L. 

ADMINISTRATOR, 

Sorin Lăpușan 
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