
   
 

 
Loteria promoțională cora 

“ Prinde Stegulețele“ 

Secţiunea 1. Organizatorul şi durata loteriei promoţionale  

1.1. Organizator  

Organizator al concursului este S.C. ROMANIA HYPERMARCHE S.A., cu sediul social în 

Bucureşti, Sectorul 3, Şos. Dudeşti-Pantelimon, nr. 73 - 75, spaţiul S1(în incinta Cora Pantelimon), 

cod unic de înregistrare 14374293, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/38/2002, capital 

social subscris şi vărsat de 107.455.677,40 lei.  

1.2. Denumire. Durata. Locul desfăşurării  

Concursul cora poartă denumirea “ Prinde Stegulețele“, se desfasoară în perioada 28 noiembrie 

– 4 decembrie  și oferă posibilitatea de participare tuturor persoanelor care urmăresc pagina 

oficială de pagina de INSTAGRAM cora Romania. https://www.instagram.com/cora_romania/  

și care locuiesc într-unul dintre oraşele unde există un hipermarket cora, respectiv București, 

Constanța, Cluj, Ploieşti, Bacău și Drobeta. 

 Campania este organizată și se desfășoară pe pagina oficială de INSTAGRAM cora Romania 

https://www.instagram.com/cora_romania/ 

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica Regulamentul oficial, 

completarea şi/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoştinţa publică în modalitățile prevăzute 

la Secţiunea 6 din prezentul Regulament.  

Secţiunea 2. Dreptul de participare  

Poate participa la concurs orice persoană fizică cu domiciliul sau cu reşedinţa în România, într-

unul dintre oraşele unde există un hipermarket cora, respectiv București, Constanța, Cluj, 

Ploieşti, Bacău și Drobeta, care a împlinit vârsta de 18 ani la data începerii concursului, în 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

 

https://www.instagram.com/cora_romania/
https://www.instagram.com/cora_romania/


   
 

 
Secțiunea 3. Condițiile şi modul de participare  

Participanții trebuie: 

- să dețină un cont valabil și public pe  https://www.instagram.com/  

- să urmărească pagina de INSTAGRAM cora Romania 

https://www.instagram.com/cora_romania/  

- să intre pe profilul cora, la secțiunea filtre și să se joace cu filtrul Prinde Stegulețele 

Mecanism: 

- Mișcă de coș stânga-dreapta pentru a prinde cele 10 stegulețe 

- Când le-ai prins, dă share Story-ului cu tag @cora_Romania  

 

Participanții pot câștiga prin tragere la sorți unul dintre cele 10 premii constând în produse 

românești. 

Dacă au fost declarați câștigători, participanții sunt invitați să ne trimită un mesaj privat 

în maximum 24 de ore cu numele complet și hipermarketul cora de unde vor veni să ridice 

premiul. 

La Serviciul Clienți prezintă buletinul pentru identificare, fără a i se reține datele. 

La acest concurs pot participa toate persoanele care respectă toți pașii de mai sus.  

Desfășurarea concursului: 

- Câștigătorii vor fi anunțați în comentarii, la postarea de concurs din Feed de pe pagina 

de Instagram cora Romania care marchează concursul 

- Se va face o singură extragere, prin randompicker.com, iar ordinea acordării va fi 

următoarea: Câștigătorii cu numărul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.Vor fi extrase 10 de rezerve, 

câte o rezervă pentru fiecare premiu.  

Numele participanților desemnați câștigători vor fi publicate pe pagina de INSTAGRAM cora 

Romania https://www.instagram.com/cora_romania  pe 6 decembrie 2022 

 

După afișarea câștigătorilor, fiecare dintre aceștia trebuie să trimită un mesaj privat în maximum 

24 de ore cu numele complet și hipermarketul cora de unde câștigătorul va veni să ridice premiul.  

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/cora_romania/
https://www.instagram.com/cora_romania


   
 

 
În termen de 10 zile de la confirmarea și finalizarea listei câștigătorilor, aceștia vor fi 

contactați telefonic pentru a fi informați când pot veni în hipermarketul ales să își ridice 

premiul. 

 

Dacă în decurs de 24 de ore, nici persoana extrasă ca rezervă, nu răspunde prin mesaj privat 

pentru a-și confirma premiul, acesta va fi retras din concurs. 

 

Premiile pot fi ridicate până pe 20.12.2022.  

Acestea se ridică în baza prezentării unui act de identitate pentru identificare, fără a fi reținute 

datele. O persoană se poate înscrie de mai multe ori de pe contul de utilizator, dar va fi luat in 

considerare o singură dată în tragerea la sorți. 

Comentariile postate trebuie să fie decente, fără expresii obscene şi/sau licenţioase şi să fie 

conforme cu condițiile de participare descrise mai sus. Organizatorul își rezervă dreptul de a 

solicita ștergerea oricărui comentariu care nu respectă prevederile prezentului Regulament.  

Secţiunea 4. Descrierea premiilor  

Premiile oferite la loteria cora concursul “Prinde Stegulețele“ constau în 10 x coșuri cu bunătăți 

românești. 

Vor fi acordate în total 10 de premii in valoare totală a premiilor 2000 lei (tva inclus). 

Secţiunea 5. Acordarea premiilor și anunțarea câştigătorilor  

Criterii de acordare a premiilor:  

- Relevanță față de tema concursului.  

- Respectarea criteriilor de participare 

Numele participanților desemnați câștigători vor fi publicate pe pagina de INSTAGRAM cora 

Romania https://www.instagram.com/cora_romania   pe 6 decembrie 2022 

Toți câștigătorii vor fi informați printr-un comentariu la postarea pagina de INSTAGRAM cora 

https://www.instagram.com/cora_romania


   
 

 
Romania - în data 6 decembrie 2022 

Câştigătorilor li se vor furniza și informațiile necesare referitoare la premiul câştigat și modalitatea 

de intrare în posesia acestuia. Acordarea premiilor se va realiza la Serviciul Clienți din hipermarket 

cora, din oraşul stabilit inițial de ambele părți (reprezentant cora-client) la anunțarea câștigătorului. 

Pentru obţinerea premiului, câştigătorul are obligaţia de a prezenta cartea de identitate, de a semna 

în Registrul Premiilor Acordate, în care vor fi completate datele solicitate conform respectivului 

Registru. Nu vor fi retinute date personale. 

Câștigătorii validați ai premiilor nu au posibilitatea primirii contravalorii în bani sau în alte obiecte 

a premiilor şi nici de a cere modificarea premiilor.  

Secțiunea 6. Responsabilitate  

Organizatorul va acorda premiul persoanei a cărei participare a fost efectuată în conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament.  

Organizatorul este îndreptățit să descalifice la orice moment un participant pentru motive de 

fraudă/participare necinstită în Campanie, inclusiv să refuze acordarea premiului către acesta. Cora 

nu va datora despăgubiri/alte sume către astfel de participanți în niciunul din aceste cazuri.  

Răspunderea Organizatorului este strict limitată la organizarea Campaniei şi acordarea Premiilor 

stabilite, conform prezentului Regulament.  

Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină 

imposibilitatea participării unui client la Campanie sau care poate afecta buna desfăşurare a 

activităţilor descrise în prezentul Regulament, din motive în afara controlului exclusiv al 

Organizatorului.  

Participantul garantează că va păstra o conduită decentă pe durata Campaniei şi oricând după 

aceea, şi că nu se va angaja în niciun comportament care să descurajeze/împiedice alți participanți 

de a participa la Campanie, sau care este altfel posibil sa păgubească sau să distrugă reputaţia 

Organizatorului sau a unei terțe părți, sau care să aducă atingere drepturilor altor persoane, urmând 



   
 

 
ca participantul să fie direct răspunzător pentru orice prejudiciu astfel creat.  

Secţiunea 7. Taxe 

Veniturile din premiul acordat se impun, prin reţinere la sursă, cu o cotă  de 10% aplicată asupra 

venitului net realizat din premiu. Obligația calculării, reținerii și virării impozitului revine 

Organizatorului. Impozitul aferent premiului va fi stabilit în momentul acordării acestuia în funcție 

de valoarea și tipul premiului. Impozitul calculat și reținut în momentul plății este impozit final. 

Secţiunea 8. Regulamentul oficial  

Prezentul Regulament de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe Internet, 

la adresa: www.cora.ro.  

Secţiunea 9. Alte prevederi  

Dacă o situație de forţă majoră sau caz fortuit implică sau întârzie total sau parţial executarea 

Regulamentului şi continuarea/punerea în aplicare a Campaniei de către Organizator, 

Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada 

în care această îndeplinire va fi implicată sau întârziată, conform art. 1351 din Codul Civil. 

Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanților 

la Campanie existenţa cazului în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la apariţia cazului 

de forţă majoră sau caz fortuit.  

Legea aplicabilă prezentului Regulament este legea română.  

Orice dispută apărută în legătură cu Campania (ex. situație semnalată de un participant) şi/sau 

aplicarea prezentului Regulament va fi înaintată Organizatorului prin email la adresa 

info@cora.ro.  

Organizatorul va numi din cadrul angajatilor relevanţi o comisie pentru soluționarea unor astfel de 

situații formată dintr-un număr impar de persoane. Hotărârea Comisiei este obligatorie până la 

anularea ei printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, emisă de instanţa competentă. 

Fiecare participant care se consideră astfel prejudiciat se poate adresa instanţei judecătoreşti 

http://www.cora.ro/
mailto:info@cora.ro


   
 

 
competente din România.  

 

ORGANIZATOR  

S.C România Hypermache S.A.  

Aura Radulescu, Director general  

Prin mandatarul său,  

Maria-Andrea Damian, Coordonator promotii si evenimente 

 

 


