
 
 
 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 
“FIFA CHAMPIONSHIP UBC 2019” 

25 – 26 februarie 2019 
  

1. Organizatorul Concursului 
 

1.1. Organizatorul concursului “CAMPIONAT FIFA UBC 2019” este ATTRIUS DEVELOPMENTS 
S.R.L., o societate înființată conform legilor române, cu sediul social în Iași, str. Palas, nr. 7A, clădirea 
A1, et. 2, biroul A.b-28, Judetul Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J22/488/2017, 
cod de înregistrare RO37160477, având contul bancar RO97 RNCB 0175 1539 2652 0001, deschis la 
Banca Comercială Română S.A., Sucursala Iași, reprezentată de dl.Emilian Gabriel Grosu, în calitate 
de Administrator, denumită în continuare „Organizatorul” sau „AD”. 
1.2. Concursul “CAMPIONAT FIFA UBC 2019”, denumit în continuare „Concurs” se va derula în 
conformitate cu prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. 
  

2. Perioada de desfăşurare a Concursului 
 

2.1. Concursul se va desfăşura exclusiv în locatia Energy Games din centrul comercial Iulius Mall 
Timişoara (situat in Timişoara, str. A. Demetriade nr.1, jud. Timis) în perioada 25 – 26 februarie 2019, 
incepand cu ora 18.00. Informațiile despre Concurs sunt disponibile pe pagina de Facebook United 
Business Center Timisoara . 
2.2. În situația în care Organizatorul decide să modifice acest Concurs, acest fapt va fi adus la 
cunoștință participanților prin publicarea informației pe pagina de Facebook United Business Center 
Timisoara cu cel puțin 1 zi înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. 
2.3. Regulamentul oficial de desfășurare al Concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant. 
  

3. Conditii de participare 
 

3.1. La Concurs pot participa toate persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

• să fie angajate în cadrul uneia din societățile chiriașe ce îşi desfăşoară activitatea într-una din Clădirile 
United Business Center din cadrul Ansamblului multifuncţional Openville (proiectul de dezvoltare 
imobiliară cu destinaţie mixtă situat în oraşul Timisoara, delimitat de str. A. Demetriade, bd. Antenei şi 
Piata Consiliului Europei) denumite in continuare „Beneficiari” sau „Participanți”; 

• să fi împlinit vârsta de 18 ani până la data de 25.02.2018; 
Participantii trebuie sa se inscrie printr-un mesaj transmis pe pagina de Facebook United Business 
Center Timisoara, pana la data de 22.02.2018, ora 20.00. 
3.2. Informaţiile furnizate prin participarea la Concurs sunt proprietatea Attrius Developments. Aceste 
informaţii vor fi folosite doar în condiţiile şi termenii din prezentul Regulament. 
  
 

Mecanismul Concursului  
 

• Daca dupa cele 90 de minute de joc scorul va egal, vor fi prelungiri. 

• Daca si dupa prelungiri scorul va fi tot egal se va trece la executarea loviturilor de la 11 metri.  

• Daca un meci se deconecteaza in minutul X la scorul a-b, se incepe un meci nou si se joaca 

fix (90-X+5) minute. Scorul obtinut pana in acel minut se aduna cu scorul din meciul precedent 

. 

• Fiecare participant poate sa isi aleaga ce echipa doreste, peste 4 stele. 
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1 vs 1 

Repriza : 6 min 

Dificultate : Legendary 

Viteza : Normal 

Stadion : la alegerea participantilor 

Vreme : Sunny 

Accidentari : On 

Offside : On 

Bookings : On 

Echipe : peste 4 stele 

Defence : Tactical 

 

- Custom tactics : Allowed 

- Custom formations : Allowed 

- Camera : Tele Broadcast 

- Zoom : Default 

 

Se accepta ca ambii jucatori sa joace cu aceeasi echipa. 

Fiecare jucator are dreptul la 3 pauze de 1 minut maximum pentru schimbari si modificari de 

tactica.  

Daca unul dintre jucatori nu se va prezenta la meci in perioada stabilita pentru etapa in curs, 

acesta va pierde prin neprezentare cu scorul de 3-0.  

 

Pe parcursul desfăşurării evenimentului, concurenţii vor avea un comportament decent, orice 

neînţelegere fiind adusă la cunoştinţa organizatorilor, aceştia având rolul de a media 

problema.  

 

NU există nicio scuză pentru un comportament sau limbaj neadecvat, în caz contrar riscati 

avertismente sau chiar eliminarea din competiţie. 

Eventualele neintelegeri, plangeri sau contestatii se vor incerca a fi solutionate pe cale 

amiabila.  

In cazul imposibilitatii ajungerii la un compromis, comitetul organizatorilor va lua o decizie 

finala. 

 

Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament, urmand ca aceste 

modificari sa fie facute publice cu cel putin 1 zi inaintea intrarii in vigoare a modificarilor. 

 

Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se 

conformeze tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei aplicabile din 

Romania. 

 



 
 

4.  Premiile Concursului  
 
4.1. Înscrierea pentru participarea la Concurs se face printr-un mesaj transmis pe pagina de Facebook 
United Business Center Timisoara, pana la data de 22.02.2019, ora 20.00. 
4.2. Prin participarea la acest Concurs participanţii sunt de acord şi acceptă expres, integral, 
necondiţionat şi în mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. In cazul în care Organizatorul 
constată neîndeplinirea şi/sau nerespectarea condiţiilor stipulate în prezentul Regulament, îşi rezervă 
dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului/câştigătorilor fără alte 
despăgubiri sau plăţi. 
4.3. Campania constă în acordarea a 3 premii, astfel: 
 
Locul I – SONY PlayStation VR + Camera PS, in valoare de 1399,90 lei 

Locul II – 6 vouchere in valoare de 50 lei/bucata valabile in magazinul Hervis din Iulius Mall Timisoara 

Locul III – 4 vouchere in valoare de 50 lei/bucata valabile in magazinul Hervis din Iulius Mall Timisoara 

 

4.4. În cadrul acestui Concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului/premiilor cu alte premii, nu se poate 
acorda contravaloarea acestuia/acestora în bani și/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în 
nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terți. 
  
5. Condiţii de validare a câștigătorilor Concursului . Acordarea premiilor 
 
5.1. Vor fi premiate primele 3 echipe castigatoare, stabilite conform regulamentului de joc. 
5.2. Stabilirea câștigătorilor se va face în data de 26 februarie 2019, in incinta Energy Games, la 
finalizarea concursului. 
5.3. Numele câştigătorilor vor fi publicate pe pagina de Facebook United Business Center Timisoara, 
pana la data de 01 martie 2019. 
Premiile vor fi predate in ziua de 26 februarie 2019, in incinta Energy Games din Iulius Mall Timisoara, 
situat in str. Demetriade nr.1, jud. Timis, cu condiția prezentării unui act de identitate și completarea de 
către câștigători, în cadrul tabelului pus la dispoziție de către reprezentanții Organizatorului, a 
următoarelor rubrici: nume, prenume, nr.telefon. Nerevendicarea premiului până la data de 01 martie 
2019 ora 16:00, se considera renunţare la premiu. 
5.4. Revendicarea premiului va fi consemnată prin încheierea unui proces verbal între câştigător şi 
Organizator. Ridicarea premiilor se va face doar pe baza actului de identitate. Premiile nerevendicate 
se anulează și vor rămâne în posesia și proprietatea Organizatorului. 
5.5. Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs presupune acceptul 
câştigătorilor referitor la faptul că în baza acordului exprimat prin participarea la Concurs însă revocabil 
ulterior, persoana lor, numele şi prenumele înregistrare de Organizator pot fi folosite pentru a face 
publică premierea şi asocia cu imaginea Iulius, Openville doar în legatură cu prezentul Concurs. 
  
6. Prelucrarea datelor personale 
 
6.1. Prin participarea la acest Concurs, participanţii îşi pot exprima acordul ca datele lor de identificare 
(Nume, Prenume, Data şi anul naşterii, Adresă, Cartier, Venit, Companie angajatoare, Ocupaţie, 
Telefon, E-mail) să intre în baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite, în mod gratuit, 
pentru activităţi publicitare (TV, audio, presă, materiale promoţionale, outdoor) sau în alte campanii 
promoţionale organizate de Attrius Developments S.R.L. De asemenea, îşi dau acordul să participe la 
realizarea şi difuzarea materialelor de promovare a prezentei campanii, precum şi să primească obiecte 
promoţionale sau informaţii prin poştă, telefon, SMS sau alte mijloace de comunicare. 
6.2. Tuturor participanţilor la Concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/201. 
Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către Attrius Developments S.R.L. în 
conformitate cu dispoziţiile Legii 677/201, notificarea prelucrării acestor date fiind înregistrată în 
registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 6568 la Autoritatea Naţională 
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
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6.3. Prin înscrierea la această Concurs, participanţii declară expres că sunt de acord cu regulamentul 
Concursului şi ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a Attrius 
Developments S.R.L. 
6.4. Scopurile constituirii bazei de date sunt: verificarea identităţii; scopuri promoţionale, de informare 
prin diverse mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare) cu privire la 
promoţiile Attrius Developments S.R.L. sau alte acţiuni de marketing desfăşurate în viitor de către 
Attrius Developments S.R.L.. 
6.5. Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date, scriind pe adresa United 
Business Timisoara, Str. A. Demetriade, nr. 1, Timişoara, în atenţia Departamentului Marketing. 
La cererea participanţilor adresată în scris, Organizatorul se obligă în funcţie de solicitare: 

a. să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o 
solicitare pe an; 

b. să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a 
căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile Legii nr. 677/201 privind protecţia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date; 

c. să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.  
  
7. Regulamentul Oficial 
 
7.1. Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit, oricărui solicitant. Orice solicitare în 
acest scop poate fi făcută la la Centrul Informational United Business Center 2, în ziua Concursului, în 
între orele 10:00-22:00. 
 
 
8. Soluţionarea litigiilor 
 
8.1. În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs, acestea vor fi 
soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate 
în litigiu vor înainta litigiu spre soluţionare instanţelor competente române. 

  
 

9. Încetarea concursului 
 
9.1. Concursul “FIFA CHAMPIONSHIP UBC 2018” poate înceta înainte de data de 26 februarie 2018 
numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie Forţă Majoră sau în cazul imposibilităţii 
Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul Concurs. 

 
 
 
  

Attrius Developments S.R.L. 
Departament Marketing United Business Center Timișoara 
iulia.ciobotaru@openville.ro 
0256 401 600 
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