
 

 
 

REGULAMENTUL OFICIAL al Campaniei de Responsabilitate Sociala   

KIT pentru #NumaiStămAcasă 

18 iunie – 24 iunie 2020 

 

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfășurarea Campaniei de responsabilitate sociala inițiata de 

Organizator și se adresează unei anumite categorii de participanți (anume desemnată de Organizator), cuprinzand o serie 

de reguli ce trebuie respectate în cadrul desfășurării acestei activități: 

 

CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

Organizatorul campaniei de responsabilitate sociala KIT pentru #NuMaiStămAcasă (denumită în cele ce urmează 
„Campania”) este Ploiesti Shopping City SRL, persoana juridică de drept român, avand sediul social in Bucuresti, Calea 
Floreasca, nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, sect. A5.1, etaj5, biroul nr. 28, sector 1, Romania, inregistrata la Registrul 
Comertului, sub nr. J40/19095/2008, CUI RO 24725278, punct de lucru situat in Com. Blejoi, DN 1B, KM 6, nr. 915 A, Jud. 
Prahova, reprezentata legal de dra Irina Rosioru in calitate de Director Centru Comercial, denumită în cele ce urmează 
“Organizatorul”. Campania se va derula conform prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) 
obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la Campanie, participanții declară și recunosc că au luat cunoștință de 
prevederile Regulamentului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenelor, condițiilor și 
prevederilor prezentului Regulament.Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, 
pe intreaga durata a Campaniei, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, prin accesarea website-ului 
www.ploiestishoppingcity.ro precum si in formatul tiparit la sediul Organizatorului, la Info Point-ul centrului comercial Ploiesti 
Shopping City, care se gaseste la nivelul 0 din centrul comercial, precum si la locul de desfasurare a Campaniei. Orice 
modificãri/completãri aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţonale si vor  intra în vigoare numai 
după anunţul prealabil de prezentare / publicare a acestora pe www.ploiestishoppingcity.ro  

 

 

CAPITOLUL 2. DURATA, MECANISMUL SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

 

2.1. Campania se va desfasura in intervalul 18 iunie – 24 iunie 2020. Dupã data ȋncheierii Campaniei, Organizatorul nu 
mai are nicio responsabilitate şi nu ȋşi mai asumã nicio obligaţie ȋn legãturã cu nicio circumstanţã care ar putea 
eventual conduce la concluzia actualitãţii sau continuãrii Campaniei.  

2.2. In cadrul Campaniei, Organizatorul va oferi cadou celor 348 de anagajati operativi (medici, asistenti medicali, 
ambulantieri, soferi ambulanta) din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Prahova cate un KIT pentru 
#NuMaiStămAcasă. Fiecare Kit este format din: 

- 1 voucher Ploiesti Shopping City, in valoare de 50 lei; 
- 1 voucher Sephora, in valoare de 50 lei SAU 2 vouchere Intersport, in valoare de cate 30 lei fiecare SAU 1 

voucher Hervis, in valoare de 50 lei SAU 1 voucher Ploiesti Shopping City, in valoare de 50 lei;   
- un mesaj de multumire adresat angajatilor operativi ai Serviciului de Ambulanta Judetean Prahova.  

 
Numarul total si sortimentele voucherelor incluse in cele 348 de kit-uri este dupa cum urmeaza: 

- Vouchere Ploiesti Shopping Cit, valoare 50 lei/buc.: 359 bucati 
- Vouchere Hervis, valoare 50 lei/buc.: 104 bucati 
- Vouchere Intersport, valoare 30 lei/buc.: 174 bucati 
- Vouchere Sephora, valoare 50 lei/buc.: 146 bucati   

 
2.3. Oferirerea KIT-urilor pentru #NuMaiStămAcasă de catre Organizator se desfasoara in data de 18.06.2020, in 

intervalul orar 11.00 – 16.00, la sediul central al Serviciului de Ambulanta Judetean Prahova, din Soseaua Vestului, 
nr. 24, Ploiesti.  

 

CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE  

http://www.ploiestishoppingcity.ro/
http://www.ploiestishoppingcity.ro/


 
3.1.  In cadrul Campaniei de responsabilitate sociala KIT pentru #NuMaiStamAcasa au drept de participare cei 348 de 

angajati operativi ai Serviciului Judetean de Ambulanta Prahova, mai precis medicii, asistentii medicali, ambulantierii si 

soferii de ambulanta ai institutiei.  

3.2. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului 

Regulament. 

 

CAPITOLUL 4: PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – INFORMAREA PARTICIPANȚILOR 

Cadrul legal general care reglementează protecția datelor cu caracter personal este reprezentat de către Regulamentul 

General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană, iar această 

notă de informare urmează cerințele prevăzute în GDPR. 

 

4.1 Care sunt categoriile de date cu caracter personal prelucrate si categoriile de persoane vizate? 

Prin inscrierea in Campania KIT pentru #NuMaiStamAcasa,  se vor prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter 

personal, apartinand participantilor: 

- numele si prenumele 

- calitate de angajat in cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Prahova 

- fotografiere  

 

Participantii nu vor comunica alte date decat cele mentionate la prezenta sectiune.  

4.2 Care sunt entitățile implicate în prelucrarea datelor tale cu caracter personal? 

4.2.1 Ploiesti Shopping City SRL, persoana juridică de drept român, avand sediul social in Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 

169A, Floreasca 169, Cladirea A, sect. A5.1, etaj5, biroul nr. 28, sector 1, Romania, inregistrata la RegistrulComertului, sub 

nr. J40/19095/2008, CUI RO 24725278, punct de lucru situat in Com. Blejoi, DN 1B, KM 6, nr. 915 A, Jud. Prahova.  Ploiesti 

Shopping City SRL acționează în calitate de operator de date cu caracter personal. 

4.2.2 Având în vedere că Ploiesti Shopping City SRL face parte din grupul de societăți Nepi Rockcastle (”Grup”), datele tale 

cu caracter personal vor fi prelucrate în scopurile de mai jos și de alte societăți din Grup, în cazul în care Ploiesti Shopping 

City S.R.L. sau societățile destinatare din grup justifica un temei legitim în acest sens sau dacă obținem consimțământul 

tău în acest sens. Lista societăților din Grup o poți găsi la următoarea adresă https://nepirockcastle.com/portfolio/.  

4.2.3 In procesul de inscriere a participantilor la Campanie, Ploiesti Shopping City SRL va beneficia de serviciile companiei 

SC M HOSTESSS AGENCY, aceasta din urma prelucrand datele tale cu caracter personal in scopul inscrierii in Campanie 

si pentru comunicari ulterioare legate de detaliile Campaniei. 

4.3 Pentru ce scopuri prelucrăm datele de mai sus și care este baza legală a prelucrarii? 

4.3.1 Datele cu caracter personal descrise mai sus sunt prelucrate pentru următoarele scopuri: 

a) identificarea ta, 

b) contactarea ta prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-ți aduce la cunoștință  informații despre 

Campanie si/sau Ploiesti Shopping City (programul centrului comercial, adresa, date de contact etc. 

c) solutionarea cererilor sau sesizarilor tale cu privire la Campanie. 

d) efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice, rapoarte) cu privire la portofoliul de clienți, pentru 

îmbunătățirea și dezvoltarea de servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață pentru îmbunătățirea și 

dezvoltarea serviciilor Ploiesti Shopping City, Grupului dar și ale Partenerilor, 

e) arhivarea, soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care Ploiesti Shopping City este 

parte, precum și efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor Ploiesti Shopping City precum 

și realizarea de audituri sau investigații ale Ploiesti Shopping City, 

f) asigurarea unui nivel ridicat de securitate atât la nivelul sistemelor informatice (e.g., aplicații, rețea, infrastructură, 

pagina web), cât și în cadrul locațiilor fizice, 

g) furnizarea de servicii suport pentru tine atunci când ne soliciți aceasta. 

4.3.2 Prelucrăm datele de mai sus, în baza: 

- consimtamantului tau, urmare solicitarii tale de inscriere in Campanie; 

https://nepirockcastle.com/portfolio/


 
-  interesului nostru legitim (e.g.,efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau 

administrativă, efectuarea de analize interne cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și 

dezvoltarea de servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață pentru îmbunătățirea și dezvoltarea 

serviciilor Ploiesti Shopping City SRL, Grupului dar și ale Partenerilor, arhivarea, soluționarea litigiilor, 

investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care Ploiesti Shopping City SRL este parte, asigurarea unui 

nivel ridicat de securitate atât la nivelul sistemelor informatice, cât și în cadrul locațiilor fizice) 

-  unei obligații legale (e.g., soluționarea plângerilor, derularea activității de audit, documentarea 

consimțământului).  

 

4.4 Către cine transmitem datele tale cu caracter personal? 

a) Companii de media, promoteri, alte categorii de parteneri care ne ajuta in organizarea si/sau derularea de 

evenimente/campanii, 

b) Societăți din Grupul NEPI Rockcastle, 

c) Compania care asigura servicii de tip property management (administrare a proprietății)  

 

4.5 Care este perioada pentru care stocăm datele tale cu caracter personal? 

4.5.1 Datele tale cu caracter personal sunt stocate pentru o perioada de 3 ani dupa incheierea Campaniei.  

4.6 Care sunt drepturile tale în raport cu prelucrarea datelor cu caracter personal? 

4.6.1  Ai următoarele drepturi, ce pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat, cu privire la datele cu caracter personal 

pe care Ploiesti Shopping City SRL le deține în raport cu tine:   

a) Dreptul de acces – poți solicita confirmarea faptului că datele tale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de 

către Ploiesti Shopping City iar în caz afirmativ, poți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre 

acestea. În urma unei solicitări efectuate în acest sens, Ploiesti Shopping City SRL va elibera și o copie asupra 

datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifată în funcție de costurile efective 

realizate de Ploiesti Shopping City SRL.  

b) Dreptul la rectificare – poți obține rectificarea datelor tale cu caracter personal inexacte, precum și completarea 

celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informații suplimentare. 

c) Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – in situațiile reglementate expres de lege poți obține din 

partea Ploiesti Shopping City SRL ștergerea respectivelor date. Astfel, poți solicita ștergerea datelor tale cu caracter 

personal dacă: 

- datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate; 

- îți retragi consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea; 

- te opui prelucrării in temeiul dreptului la opoziție; 

- prelucrarea datelor tale cu caracter personal este nelegală; 

- datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Ploiesti Shopping City SRL. 

d) Dreptul la restricționarea prelucrării– poți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în 

anumite situații reglementate expres de lege, după cum urmează: 

- contești exactitatea datelor, pentru perioada în Ploiesti Shopping City SRL verifică exactitatea datelor in cauză; 

- prelucrarea este ilegală, și te opui ștergerii datelor; 

- daca ai nevoie de aceste date pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță, iar Ploiesti 

Shopping City SRL nu mai are nevoie de aceste date; 

- te-ai opus prelucrării datelor cu caracter personal, pentru perioada în care verificăm dacă interesele noastre 

legitime prevalează asupra intereselor, drepturilor si libertatilor tale. 

In aceste situații, cu excepția stocării, datele nu vor mai fi prelucrate. 

e) Dreptul de a te opune prelucrării datelor cu caracter personal –  te poți opune în orice moment, din motive 

legate de situația particulară în care te afli, prelucrării (inclusiv creării de profiluri) întemeiate pe interesul legitim a l 

Ploiesti Shopping City SRL sau, după caz, pe exercitarea de către Ploiesti Shopping City SRL a unei sarcini care 

servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea unei autorități publice cu care ar fi învestit Ploiesti 

Shopping City SRL. 

f) Dreptul la portabilitatea datelor - poți primi datele cu caracter personal furnizate, într-un format structurat, care 

poate fi citit automat, si poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil 



 
numai pentru datele cu caracter personal furnizate direct de către tine către Ploiesti Shopping City SRL și numai 

dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate, și are ca temei legal fie 

executarea unui contract, fie consimțământul respectivei persoane, 

g) Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor sale cu caracter 

personal de către Ploiesti Shopping City SRL. Plângerea se va depune la Autoritatea Națională de Supraveghere 

a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”), 

h) Dreptul de a-ți retrage consimțământul – îți poți retrage, în orice moment consimțământul pentru prelucrarea 

datelor cu caracter personal de către Ploiesti Shopping City SRL în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe 

consimțământ. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior 

retragerii rămânând în continuare valabilă. Spre exemplu, un astfel de caz, îl constituie posibilitatea de a-ți retrage 

consimțământul pentru transmiterea de mesaje de marketing direct. 

Astfel, vei avea posibilitatea să îți retragi consimțământul pentru primirea materialelor de marketing direct de la Ploiesti 

Shopping City SRL prin următoarele modalități: 

- Prin transmiterea unui SMS/accesarea unui link, în funcție de instrucțiunile din respectivul SMS/e-mail, 

- Prin contactarea Ploiesti Shopping City SRL prin intermediul mijloacelor de comunicare prevăzute mai jos (i.e., 

poștă și e-mail). 

i) Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate în procesul de furnizare a serviciilor Ploiesti 

Shopping City SRL - în cazul în care Ploiesti Shopping City SRL ia decizii automate în legătură cu datele cu caracter 

personal și aceste decizii te afectează în mod semnificativ poți (a) obține intervenția umană cu privire la respectiva 

prelucrare, (b) exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare, (c) obține explicații cu privire la decizia 

luata și (d) contesta respectiva decizie.  

4.6.2 Aceste drepturi (mai puțin dreptul de a te adresa ANSPDCP, pe care îl poți exercita în condițiile stabilite de această 

autoritate – în acest sens poți consulta pagina web oficială www.dataprotection.ro) pot fi exercitate, oricând, fie individual, 

fie cumulat prin transmiterea unei scrisori/mesaj prin următoarele modalități: 

- Prin poștă, la adresa: Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, Sector 1, Bucuresti, Romania 

(in atenția NEPI Rockcastle); 

- Prin email, la adresa de email: Data.Protection@nepirockcastle.com. 

4.7 Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal si Politica de Confidentialitate  

Mai multe informații cu privire la modalitatea in care Ploiesti Shopping City SRL deruleaza prelucrarea datelor  cu caracter 

personal sunt disponibile în Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă aici: [link nota 

informare]  și Politica de confidențialitate, disponibila aici: [link politica confidentialitate]  

 

CAPITOLUL 5. DREPTUL DE UTILIZARE A IMAGINII 

5.1    In deplina cunostinta de cauza: 

Participantii la Campanie acorda, in mod expres, Organizatorului, cu titlu gratuit, in mod exclusiv, irevocabil, 

permanent si definitiv, dreptul de a fi fotografiati si filmati impreuna cu organizatorii si participantii la Campanie si de 

a utiliza Operele foto astfel create care vor conține imaginea acestora.  

In acest sens, Organizatorul va avea dreptul sa utilizeze Operele foto continand imaginea lor (ce vor fi 

realizate/surprinse si fixate de personalul SC M HOSTESSS AGENCY) pe orice tip de suport / mediu de stocare, 

respectiv dreptul de a autoriza, de a interzice sau de a proceda la: 

i. reproducerea Operei foto (realizarea, integrala sau partiala, a uneia ori a mai multor copii ale Operei foto, 

direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv realizarea oricarei 

inregistrari a Operei foto, precum si stocarea permanenta ori temporara a acesteia cu mijloace electronice); 

ii. distribuirea repetata si continua a Operei foto cu titlu gratuit, a originalului, reproducerilor sau a copiilor 

Operei foto, precum si oferirea publica a acestora); 

iii. comunicarea publica, direct sau indirect, a Operei foto, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea Operei foto 

la dispozitia publicului, astfel incât sa poata fi accesata in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, 

de catre public (comunicarea Operei foto, realizata direct sau prin orice mijloace tehnice, facuta intr-un loc 

deschis publicului, inclusiv orice alta modalitate publica de prezentare directa a Operei foto, expunerea 

http://www.dataprotection.ro/
mailto:Data.Protection@nepirockcastle.com
https://megamallbucuresti.ro/informare-prelucrare-date/
https://megamallbucuresti.ro/politica-de-confidentialitate/


 
publica a Operei foto, proiectia publica a Operei foto, prezentarea intr-un loc public, prin intermediul 

inregistrarilor. De asemenea, se va considera ca fiind publica orice comunicare a Operei foto, prin mijloace 

cu fir sau fara fir, realizata prin punerea la dispozitia publicului, inclusiv prin internet sau alte retele de 

calculatoare, astfel incât oricare dintre membrii publicului sa poata avea acces la aceasta din orice loc sau 

in orice moment ales in mod individual); 

iv. adaptarea, transformarea (inclusiv alaturarea Operei foto unei alteia, editarea, completarea, modificarea) 

tiparirea si publicarea Operei foto. 

 

 

CAPITOLUL 6. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

6.1. Campania se va desfasura in intervalul 18 iunie – 24 iunie 2020. In cadrul Campaniei, In cadrul Campaniei, 

Organizatorul va oferi cadou celor 348 de anagajati operativi (medici, asistenti medicali, ambulantieri, soferi ambulanta) din 

cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Prahova cate un KIT pentru #NuMaiStamAcasa.  

6.2. In cadrul Campaniei de responsabilitate sociala KIT pentru #NuMaiStămAcasă, pot participa numai anagajatii 

operativi ai Serviciului de Ambulanta Judetean Prahova, mai exact medicii, asistentii medicali, ambulantierii si soferii de 

ambulanta, in numar total de 348 de persoane. Scopul Campaniei este de a le multumi angajatilor operativi ai Serviciului 

de Ambulanta Judetean Prahova pentru eforturile depuse in folosul sanatatii din comunitatea prahoveana, pe perioada starii 

de urgenta COVID – 19.  

Angajatii TESA (Tehnic, Economic si Socio-Administrativ) ai Serviciului de Ambulanta Judetean Prahova nu fac obiectul 

acestei Campanii.  

6.3 In cadrul Campaniei, cei 348 de anagajati operativi (medici, asistenti medicali, ambulantieri, soferi ambulanta) din cadrul 

Serviciului de Ambulanta Judetean Prahova vor primi gratuit, din partea Ploiesti Shopping City SRL. cate un KIT pentru 

#NUMaiStămAcasă. Kit-ul este format din: 

- 1 voucher Ploiesti Shopping City, in valoare de 50 lei; 

- 1 voucher Sephora, in valoare de 50 lei SAU 2 vouchere Intersport, in valoare de cate 30 lei fiecare SAU 1 voucher Hervis, 

in valoare de 50 lei SAU 1 voucher Ploiesti Shopping City, in valoare de 50 lei;   

- un mesaj de Multumire adresat angajatilor operativi ai Serviciului de Ambulanta Judetean Prahova.  

Numarul total si sortimentele voucherelor incluse in cele 348 de kit-uri este dupa cum urmeaza: 

- Vouchere Ploiesti Shopping Cit, valoare 50 lei/buc.: 359 bucati 

- Vouchere Hervis, valoare 50 lei/buc.: 104 bucati 

- Vouchere Intersport, valoare 30 lei/buc.: 174 bucati 

- Vouchere Sephora, valoare 50 lei/buc.: 146 bucati 

 

6.4 Oferirerea KIT-urilor pentru #NuMaiStămAcasă de catre Organizator se desfasoara in data de 18.06.2020, in intervalul 

orar 11.00 – 16.00, la sediul central al Serviciului de Ambulanta Judetean Prahova, din Soseaua Vestului, nr. 24, Ploiesti.  

6.5 KIT-urile pentru #NuMaiStamAcasa sunt oferite de catre Ploiesti Shopping City SRL, cu titlu gratuit, in semn de 

multumire pentru eforturile depuse de catre angajatii operativi in folosul sanatatii din comunitatea prahoveana, pe perioada 

starii de urgenta COVID-19. 

6.6. În perioada de desfășurare a Campaniei vor fi acordate un numar total de 348 de premii (Kit-uri) cu o valoare totala de 

35,670 (treizecisicincidemiisasesutesaptezeci lei) lei, fara TVA.  

6.6 Participantii se obliga sa respecte Regulamentul Campaniei care va fi afisat pe site-ul www.ploiestishoppingcity.ro, dar 

si la Info Point-ul centrului comercial Ploiesti Shopping City, care se gaseste la nivelul 0 din centrul comercial, precum si la 

locul de desfasurare a Campaniei 

6.7. Nu se va acorda contravaloarea premiilor în bani. Premiile oferite de catre Ploiesti Shopping City SRL nu pot fi 
schimbate, modificate, inlocuite. 

 

CAPITOLUL 7. DISPOZITII FINALE 

7.1. Prin înscrierea la Campania de responsabilitate sociala KIT pentru #NuMaiStămAcasă, participanţii sunt de acord cu 

prevederile prezentului Regulament si cu acceptarea in tot si neconditionata a acestor prevederi. 

7.2. În cazul în care organizarea Campaniei este împiedicată de evenimente de forță majoră, Organizatorul își rezervă 

dreptul de a decide, după caz, încheierea, prelungirea sau amânarea Campaniei.  

http://www.ploiestishoppingcity.ro/


 
7.3. Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe site-ul www.ploiestishoppingcity.ro, la Info 

Point-ul centrului comercial Ploiesti Shopping City, care se gaseste la nivelul 0 din centrul comercial, precum si la locul de 

desfasurare a Campaniei  

7.4. Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din participarea la Campanie, 

cu excepţia cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijenţă gravă sau unor acte intenţionate ale Organizatorul 

sau ale persoanelor pentru care Organizatorul trebuie să răspundă. 

7.5.  În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi rămân 
valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condiţiilor declarate nule. În măsura posibilului, 
condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului 
prevederilor lipsite de validitate. 
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