
 

 

REGULAMENT OFICIAL 
pentru desfăşurarea 

Campaniei “15 years HAPPY MOMENTS” 
 
 
 
Cadrul legal 
Prezentul regulament este în conformitate cu prevederile O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor 
și serviciilor pe piață și cu Legea 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal. 
 
SECŢIUNEA 1 
Organizatorul şi perioada desfăşurării Campaniei 
Organizatorul campaniei este SC Life Care Corp SRL, cu sediul în loc. Chișoda, DN 59, Km 8 + 550 m stânga, 
com. Giroc, Jud. Timiș, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J35/1827/2005, CUI RO17639166, 
operator prelucrare date cu caracter personal înregistrat sub numărul 10179/2008,  la A.N.S.P.D.C.P. 
Campania se desfăşoară în perioada 1-31 iulie 2020 inclusiv. 
 
SECŢIUNEA 2 
Participanţii la campanie 
Pot participa la Campania “15 years HAPPY MOMENTS” toți Partenerii Life Care din țările din Uniunea 
Europeană, ce respectă Codul Etic, persoane fizice sau juridice ce activează sub codurile CAEN: 7311; 4618; 
4619; 4799, cât și orice persoană fizică sau juridică din țările din Uniunea Europeană. 
Nu pot participa angajații companiei, rudele și afinii acestora pană la gradul III inclusiv.  
 
SECŢIUNEA 3 
Premiile 
Premiile campaniei “15 years HAPPY MOMENTS”constau în: 
15 premii Life Care acordate către 15 Parteneri: contravaloarea comenzii personale extrase câștigătoare. 
Contravaloarea comenzii reprezintă suma facturată, inclusiv TVA. Valoarea fiecărui premiu va fi egală cu 
valoarea comenzii extrase, în lei, euro sau forinți, în funcție de țara de proveniență a Partenerului desemnat 
câștigător în urma extragerii. 
Cum intri în posesia premiului? Premiul se acordă la prima comandă plasată de câștigători în perioada 5 – 
31 august 2020.  

- Adaugă produse în coșul de cumpărături conform valorii câștigate 
- Selectează din dreapta, din secțiunea PROMO “Discount 15 ani” și “Discount 15 ani transport”  

 
Valoarea totală estimată a premiilor este de 5000 de lei, inclusiv TVA. 
Life Care Corp SRL va calcula și va  achita impozitul pe venit, conform legislației în vigoare pentru toate 
premiile care depășesc la nivel de  persoană suma de 600 lei – calculul impozitului pe venit  va lua în 
considerare suma reprezentând valoarea facturată și acordată ca premiu, fără TVA . 
 
Life Care Corp SRL va declara sumele reținute și plătite la bugetul de stat, cu titlu de Venituri obținute de 
persoane fizice rezidente și nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România (art.223 
alin.(1) lit.m)conform declarației 205 „Declaraţie  informativă privind impozitul reţinut la sursă şi 
câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit “ și 207 „Declaraţie informativă privind impozitul 
reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”. 
 

Pentru îndeplinirea acestei obligativități de raportare către ANAF, beneficiarii premiilor sunt de acord să 
pună la dispoziția societății: 



 

 

- Rezidenții: vor furniza CNP-ul;  
- Nerezidenții: vor furniza Codul de identificare fiscală din străinatate (emis de autoritatea fiscală din statul 
al cărui rezident este persoana nerezidentă): CIF din străinătate. 
 
 
SECŢIUNEA 4 
Organizarea şi desfăşurarea campaniei 
Campania “15 years HAPPY MOMENTS” 
Cu ocazia împlinirii a 15 ani de existență a companiei Life Care Corp., acordăm 15 premii celor 15 Parteneri 
câștigători sub formă de discount utilizabil pe prima comandă plasată în perioada 5-31 august 2020. 
Campania se va desfăşura în perioada 1-31 iulie 2020 inclusiv. 
 
Campania constă în: 
15 premii Life Care acordate către 15 Parteneri Life Care, sub formă de discount, apelabil din secțiunea 
Promo din formularul de comandă, pe care îi poate folosi fiecare la plasarea primei comenzi, în perioada 5 – 
31 august 2020. 
Pentru a fi eligibili și a participa la campanie, participanții trebuie să fie Parteneri Life Care și să plaseze cel 
puțin o comandă de valoare minimă în perioada 1-31 iulie 2020 inclusiv. Valoarea minimă a comenzii diferă, 
în funcție de țara de proveniență a Partenerului desemnat câștigător în urma extragerii. 

 

 După validarea comenzii, partenerul intră automat în tragerea la sorți și are posibilitatea de a beneficia 
de un discount echivalent cu valoarea comenzii extrase castigatoare, pe care îl va putea folosi pentru a-
și diminua suma de plată la plasarea primei comenzi plasată în perioada 5 – 31 august 2020. 

 Extragerile vor avea loc în data de 4 august 2020, iar câștigătorii vor fi afișați pe pagina campaniei și pe 
pagina oficială de Facebook Life Care. 

 
Specificații:  

 Un Partener poate plasa mai multe comenzi în perioada de desfășurare a campaniei – cu cât mai 
multe comenzi plasate (cu valoare minimă, în funcție de țara de proveniență a Partenerului), cu atât 
mai multe șanse de câștig.  

 Se iau în considerare doar comenzile cu valoare minimă, în functie de țara de proveniență a 
Partenerului, prin țară de proveniență înțelegându-se țara care apare în sistem la datele de 
înregistrare a Partenerului. 

 Valoarea comenzii câștigătoare se poate folosi pentru diminuarea sumei de plată, doar pentru prima 
comandă plasată în intervalul 5 – 31 august 2020. 

 Dacă valoarea primei comenzii plasată în perioada 5-31 august 2020 este mai mică decât valoarea 
comenzii câștigătoare, suma rezultată prin diferență se pierde.  

 Dacă valoarea comenzii plasate de către Partenerul câștigător în perioada 5-31 august 2020 este mai 
mare decât valoarea comenzii extrase câștigătoare, Partenerul va achita efectiv suma rămasă prin 
diferență dupa cum urmează: 

o dacă metoda de plată aleasă este “Ramburs” se va plăti diferența, ramburs, curierului. 
o Online cu cardul, direct de pe www.life-care.com prin procesatorul de plăți euplatesc.ro 

dacă metoda de plata aleasă este “Online card” 
 

Diferența se calculează prin scăderea contravalorii comenzii desemnate câștigătoare din valoarea primei 
comenzi plasate în perioada 5-31 august 2020. 

 
 

http://www.life-care.com/


 

 

Câştigătorii CAMPANIEI:  
Câștigătorii premiilor Campaniei, desemnați conform prezentului Regulament Oficial sunt singurii 
beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.  
 
 
SECŢIUNEA 5 
Comisia de validare a câştigătorilor şi acordare a premiilor 
Validarea câștigătorilor se va efectua în prezența unei comisii formată din 3 membri desemnați de 
conducerea companiei. Întreaga procedură de validare și acordare a premiilor va fi consemnată de comisie 
într-un proces verbal. 
Stabilirea câștigătorilor se va face în format electronic. Sistemul informatic Life Care generează o lista cu 
toti participanții care au îndeplinit în perioada campaniei condițiile prevăzute în prezentul regulament.  
Câștigătorii campaniei vor fi afișați pe pagina oficiala de Facebook a companiei și pe pagina de concurs 
 
Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri/servicii.  
 
SECŢIUNEA 6 
Diverse 
SC Life Care Corp SRL îşi asumă în exclusivitate responsabilitatea pentru modul de desfăşurare a campaniei, 
precum şi pentru premiile acordate şi modalitatea de atribuire a acestora. 
  
SECŢIUNEA 7 
Dispoziţii finale 
Participantul la campanie acceptă să se conformeze acestui regulament. Acordarea premiilor reprezintă 
singura obligaţie a organizatorilor. Validarea şi acordarea premiilor se va face conform prezentului 
Regulament şi modul în care campania se organizează şi desfăşoară este stabilit în exclusivitate de 
organizator. O dată cu primirea premiului, participantul câştigător declară în mod liber, expres şi neechivoc 
că nu are niciun fel de pretenţii, de nici o natură şi nu va avea nici în viitor, faţă de organizator. Câștigătorul 
desemnat beneficiază de premiul câștigat în baza unui act de identitate (carte de identitate/buletin de 
identitate) aflat în termenul de valabilitate. 
Prezentul regulament a fost autentificat de notarul public. 
 

Organizator: 
SC LIFE CARE CORP SRL 

 
 
 

Administrator, 
S.C. Life Care Corp SRL, prin dl. Gabriel Dumitru, reprezentant permanent al administratorului, S.C. 

Trendmark S.R.L 
 
 
 

Prin împuternicit, 
Gheorghe Buliga 


