REGULAMENTUL CONCURSULUI
„SĂ NU NE UITĂM EROII! ”, a XLIV – a EDIŢIE
Secţiunea 1. ORGANIZATOR
Organizatorul concursului este Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, cu sediul în Bucureşti,
str. G-ral Candiano Popescu nr. 6, sector 4, denumit în continuare Organizator.
Secţiunea 2. DURATA ŞI STRUCTURA CONCURSULUI
1. Concursul se desfăşoară în perioada 08.09 – 02.12.2022 şi cuprinde o serie de 20 de întrebări
cu tematică istorică ce vor fi postate pe site-ul instituţiei în data de 08.09.2022.
Răspunsurile vor putea fi transmise până la 08.09.2022 inclusiv, iar numele câştigătorilor vor fi
postate pe site-ul Organizatorului, începând cu data de 14.12.2022.
Secţiunea 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
3.1. Înscrierea la concurs
Participarea la concurs este permisă tuturor celor care completează corect şi complet datele
solicitate la secţiunea „Concursuri“ a site-ului Oficiului. Datele respective sunt necesare pentru
evidenţa participanţilor şi se referă la:
1. Nume şi prenume.
2. Vârstă şi ocupaţie.
3. Adresă (necesară pentru trimiterea premiului).
4. Număr de telefon şi adresă de e-mail valide.
Datele solicitate în vederea înscrierii şi participării la concurs, pot fi transmise până la data de
02.12.2022 prin poştă, pe adresa Organizatorului (str. G-ral Candiano Popescu, nr. 6, sector 4,
Bucureşti), prin e-mail (once@mapn.ro) sau prin fax: 021.335.11.85. În cazul în care corespondenţa va
fi transmisă prin poştă, participantul va expedia scrisoarea cu datele de înscriere şi răspunsurile la
întrebări, astfel încât aceasta să ajungă la sediul Organizatorului până la data de 02.12.2022 (inclusiv).
Completarea eronată sau incompletă a datelor personale de identificare nu va permite înscrierea
la concurs şi în consecinţă va anula participarea la acesta.
3.2 Desfăşurarea concursului
Concursul va fi lansat la data de 08.09.2022, dată la care pe site-ul Organizatorului, la butonul
„Noutăţi“, secţiunea „Concursuri“ vor fi afişate cele 20 întrebări. Întrebările vor fi formulate astfel
încât răspunsul corect la fiecare întrebare să fie unic.
Participanţii la concurs vor consulta întrebările afişate, iar răspunsurile vor fi transmise prin
e-mail (la adresa once@mapn.ro), prin fax (nu mai târziu de 02.12.2022) sau prin poştă, astfel încât
acestea să ajungă la sediul Organizatorului până la data de 02.12.2022 (inclusiv). Pentru evidenţa
corectă a răspunsurilor participanţilor, acestea vor fi transmise simultan cu datele solicitate pentru
înscriere.
3.3. Stabilirea câştigătorilor
Vor fi considerate valide scrisorile, e-mail-urile şi faxurile cu răspunsuri primite de Organizator
până la data de 02.12.2022.
Acestea vor fi corectate de o comisie a Organizatorului, iar pe această bază se va proceda la
ierarhizarea celor care au răspuns corect la cele mai multe întrebări.
În cadrul concursului vor fi stabiliţi concurenţii care se vor clasa pe primele trei locuri.
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În cazul în care vor fi înregistraţi mai mulţi concurenţi cu punctaje egale, comisia de evaluare a
răspunsurilor va proceda la departajarea câştigătorilor prin tragere la sorţi, urmând ca numele acestora
să fie publicate pe site-ul Organizatorului.
În ziua publicării numelor câştigătorilor concursului, pe site-ul Organizatorului vor fi publicate
şi răspunsurile corecte la cele 20 de întrebări.
Secţiunea 4. PREMII
Premiile acordate câştigătorilor constau în cărţi cu tematică istorică şi vor fi distribuite astfel:
– premiul I: 1-3 cărţi;
– premiul al II-lea: 1-2 cărţi;
– premiul al III-lea: 1-2 cărţi.
Premiile nu pot fi schimbate şi nu se poate opta pentru contravaloarea lor în bani.
Valoarea premiilor nu va depăşi suma de 350,00 lei.
Secţiunea 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
La concurs poate participa orice persoană fizică, cu excepţia angajaţilor Organizatorului,
precum şi a rudelor acestora până la gradul 2 inclusiv.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a folosi datele câştigătorilor în vederea anunţării publice a
numelor acestora, a localităţilor de domiciliu şi a premiilor câştigate, în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
Secţiunea 6. ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR ŞI ACORDAREA PREMIILOR
Numele câştigătorilor vor fi afişate pe site-ul Organizatorului, începând cu data de 14.12.2021.
Premiile vor putea fi ridicate de la sediul Organizatorului în termen de 10 zile lucrătoare, de la
data publicării pe site a câştigătorilor, în intervalul orar 800 şi 1600. În cazul în care concurenţii clasaţi
pe primele trei locuri sunt din alte localităţi, premiile vor fi transmise prin poştă.
Secţiunea 7. ALTE DISPOZIŢII
Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul once.mapn.ro la butonul „Noutăţi“,
secţiunea „Concursuri“. Informaţiile suplimentare cu privire la concurs vor putea fi obţinute fie
telefonic, la numărul de telefon 021.335.11.76, fie prin e-mail (once@mapn.ro).
Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
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