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Regulament oficial al concursului  

“TRADE THE WORLD – Concurs de tranzactionare derivate FOREX&CFD” 

 
ORGANIZATORUL  

Organizatorul concursului “TRADE THE WORLD – Concurs de tranzactionare derivate 
FOREX&CFD ”  (denumit in continuare “Concursul”) este S.S.I.F. TRADEVILLE S.A. , cu sediul in 
Bucuresti, B-dul Unirii nr. 19, bl. 4B, parter, sectorul 5, Romania, inmatriculata la Oficiul Registrului 
Comertului sub nr. J40/5868/1996, cod unic de inregistrare 8694021, autorizata pentru prestarea de 
servicii de investitii financiare prin decizia Comisiei Nationala a Valorilor Mobiliare cu nr. 2225 din 
15.07.2003 (denumita in continuare “Organizatorul”). 

Concursul se va derula sub prevederile prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) 
care este obligatoriu pentru toti participantii. 

 

DREPTUL DE PARTICIPARE 

Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice de cetatenie romana care au implinit varsta 
de 18 ani la data inceperii Concursului, 14 noiembrie 2011.  

Nu sunt eligibili pentru a participa la Concurs persoanele afiliate Organizatorului, sotul, rudele si afinii 
acestora pana la gradul 2 inclusiv. Prin persoane afiliate se inteleg acele persoane fizice sau juridice care 
se afla in raport juridic de subordonare sau in parteneriat/colaborare cu Organizatorul, precum si angajatii 
sau colaboratorii acestora. 

Pentru a participa la Concurs, candidatii trebuie sa isi dea acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal prin completarea campurilor existente in Formularul de inscriere afisat pe site-ul 
www.tradeville.eu/concurs-forex. 

Candidatii se pot inscrie in Concurs numai o singura data si pot avea un singur cont demo in platforma de 
tranzactionare Startrade 360.  

Participarea la Concurs este libera. Organizatorul nu va solicita, direct sau indirect, nicio taxa de 
participare celor care doresc sa se inscrie, nici la momentul inscrierii, nici pe durata desfasurarii 
Concursului si nici ulterior acestuia. 

Costurile necesare participantilor pentru accesul la sistemele cu ajutorul carora se organizeaza concursul 
(computer, internet, etc.), incluzand, dar fara a se limita la: abonament internet, cost acces internet, 
electricitate, transport etc., nu sunt considerate taxe si vor fi suportate de catre participanti, fara ca acestia 
sa fie indreptatiti la rambursarea acestor costuri de catre Organizator. 

 

DURATA CONCURSULUI 

Concursul efectiv se va desfasura in perioada 14 noiembrie 2011, ora 00.00 (GMT+2) – 09 decembrie 
2011, ora 24.00 (GMT+2).  
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Inscrierile in Concurs se pot realiza incepand cu data de 1 noiembrie 2011, ora 10.00 (GMT+2) pana la 
data de 9 decembrie 2011, ora 24.00 (GMT+2). Perioada de inscriere se poate prelungi, daca 
Organizatorul decide astfel, prin afisare pe site-ul Concursului.  

Concursul este precedat de o perioada de antrenament care se desfasoara incepand cu 1 noiembrie 2011 
ora 10.00 (GMT+2) si pana la data de 11 noiembrie 2011, ora 24.00 (GMT+2). In perioada aceasta, 
concurentii primesc un cont demo alimentat cu 20.000 euro virtuali. Pe toata durata perioadei de 
antrenament concurentii se pot antrena pe contul demo fara nicio implicatie asupra activitatii ulterioare de 
tranzactionare din timpul Concursului. La finalul perioadei de antrenament, toate conturile vor fi blocate. 
Inainte de inceperea concursului, soldul conturilor de antrenament va fi resetat la valoarea initiala de 
20.000 euro, iar conturile de antrenament vor intra in concurs. 

Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate mai sus in cazul producerii unui 
eveniment ce constituie forta majora care pune Organizatorul in imposibilitate, din motive independente 
de vointa sa, de a continua prezentul Concurs. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total 
sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de 
raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi 
impiedicata sau intarziata, conform art.1351 şi 1352 din Noul Cod civil. Daca invoca forta majora, 
Organizatorul va comunica participantilor, pe site-ul http://www.tradeville.eu/concurs-forex existenta 
cazului de forta majora, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia acestuia sau din momentul in care 
acest lucru a fost posibil. 

Cu toate acestea, Organizatorul poate decide discretionar reducerea, prelungirea, suspendarea sau 
incetarea duratei Concursului, cu conditia ca acesta sa anunte in prealabil participantii despre intervenirea 
acestei imprejurari.  

 

MECANISMUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI 

 

Inscrierea Participantilor 

Persoanele eligibile se pot inscrie la Concurs accesand adresa de internet 
http://www.tradeville.eu/concurs-forex si completand campurile marcate ca obligatorii pe acest site 
(nume, prenume, adresa, numar de telefon, adresa de e-mail, acceptul de a participa la Concurs cu 
respectarea Regulamentului afisat pe site si acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal). 

Pentru participarea la Concurs, persoanele inscrise vor trebui sa utilizeze platforma Startrade 360, in 
forma demo. Organizatorul pune la dispozitia persoanelor interesate o prezentare a acestei platforme, 
accesibila la adresa de internet http://www.tradeville.eu/platforme/startrade-360.  

Dupa completarea formularului de inscriere, participantul va primi un e-mail de confirmare de inscriere in 
Concurs, care va contine datele de logare in contul de concurs si instructiunile necesare pentru inceperea 
activitatii de tranzactionare. Userul si parola vor fi trimise catre adresa de e-mail specificata in formularul 
de inscriere. 

Este interzisa distribuirea parolei catre alte persoane. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate in 
legatura cu potentialele consecinte ce decurg din transferarea de catre participant a parolei contului de 
concurs unei terte parti. 
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Regulile Concursului 

Concursul ofera participantilor posibilitatea de dezvoltare si testare a abilitatilor de tranzactionare pe 
pietele internationale cu instrumente derivate pe FOREX si CFD. Scopul acestuia este ca, in urma 
tranzactiilor virtuale facute pe platforma Startrade 360, participantii sa acumuleze un capital total cat mai 
mare, in functie de care participantii vor fi premiati. 

Persoanele calificate pentru concurs vor primi o suma virtuala de 20.000 euro (Capitalul Initial) intr-un 
cont virtual de investitii din cadrul platformei demo de tranzactionare Startrade 360.  

Suma de 20.000 euro va fi investita virtual de catre participant pentru a cumpara/vinde instrumentele 
financiare (CFD-uri) accesibile in platforma demo a sistemului de tranzactionare oferit de organizator 
(Startrade 360) in concordanta cu preturile din sistemul de tranzactionare. 

Plasarea ordinelor de tranzactionare este identica platformei reale Startrade 360. Cotatiile din platforma 
de tranzactionare vor fi valabile pentru toate ordinele de tranzactionare. Orarul de tranzactionare va fi 
similar celui din piata reala. 

 

Desemnarea si validarea castigatorilor  

Castigatorii premiilor finale  vor fi desemnati in functie de randamentul participantilor, determinat ca 
valoarea curenta a contului din campul “Capital total” din cadrul platformei de tranzactionare, Startrade 
360. Pentru a putea fi desemnat castigator, participantul trebuie sa fi efectuat minimum o tranzactie pe 
parcursul intregului Concurs. Daca mai multi participanti vor inregistra acelasi randament, va castiga 
concurentul care a realizat cel mai mare volum de tranzactionare (numar de loturi) pe parcursul 
Concursului. 

Pentru a participa la tragerea la sorti de la finalul Concursului, concurentii trebuie sa fi efectuat minimum 
o tranzactie pe parcursul intregului Concurs. Tragerea la sorti se va efectua electronic cu ajutorul 
serviciului Random.org. 

Castigatorii premiilor saptamanale vor fi desemnati in functie de randamentul obtinut in cursul unei 
saptamani, astfel: (Sn – Sn-1)/Sn-1*100, unde: Sn este capitalul total la ora 24.00 (GMT+2) din ziua de 
vineri a saptamanii curente (in care are loc premierea), iar Sn-1 reprezinta capitalul total la ora 24.00 
(GMT+2) din ziua de vineri a saptamanii precedente sau, dupa caz, capitalul initial (20.000 euro). Daca 
mai multi participanti vor inregistra acelasi randament, va castiga concurentul care a realizat cel mai mare 
volum de tranzactionare (numar de loturi) pe parcursul saptamanii in care are loc premierea. 

 

Pentru a putea fi desemnat castigator, participantul trebuie sa fi efectuat minimum o tranzactie pe 
parcursul intregului Concurs.  

 

Validarea castigatorilor. Pentru validarea calitatii de castigator, participantul trebuie sa prezinte 
Organizatorului actul de identitate, cel tarziu pana la data de 16 decembrie 2011. Datele furnizate de 
participanti la inscrierea in Concurs trebuie sa fie corecte si conforme cu realitatea si conditiile de 
participare.  
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Acordarea premiilor   

Lista castigatorilor Concursului si a premiilor castigate va fi adusa la cunostinta publicului prin publicarea 
acesteia pe site-ul www.tradeville.eu/concurs-forex.  

Organizatorul va contacta telefonic si prin e-mail castigatorii desemnati, la datele de contact furnizate de 
catre acestia in formularul de inscriere in concurs, in termen de 5 zile de la desemnarea acestora. 

Castigatorul va fi apelat telefonic de trei ori si contactat printr-un singur e-mail in ziua respectiva. In cazul 
in care castigatorul nu raspunde la telefon sau e-mail, Organizatorul depunand toate eforturile pentru a 
intra in legatura cu acesta, se va apela in ordine, la castigatorii de rezerva desemnati, in ordinea 
clasamentului. De asemenea, in cazul in care castigatorul contactat refuza premiul, acesta va fi reatribuit 
urmatorului concurent din clasamentul Concursului, in aceleasi conditii ca cele descrise mai sus. 

Premiile, atat cele finale (castigatorii sunt desemnati la finalul concursului), cele intermediare (castigatorii 
sunt desemnati saptamanal), cat si cele oferite in urma tragerii la sorti, vor fi acordate castigatorilor la 
finalul Concursului, cel tarziu pana la data de 20 decembrie 2011, respectand totodata prevederile 
prezentului Regulament legate de validarea castigatorilor. 

La primirea premiilor, castigatorii vor fi solicitati sa semneze un proces-verbal de predare-primire si sa 
predea Organizatorului copie dupa documentele pe baza carora s-a facut validarea. 

Organizatorul nu se obliga sa trimita premiile castigatorilor, fiind in sarcina acestora sa se prezinte la 
sediul sau pentru ridicarea acestora. Premiile pot fi revendicate si ridicate cel tarziu pana la data de 20 
decembrie 2011.  

Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, la finalul concursului, situatia conturilor demo pe care 
au tranzactionat fiecare dintre castigatori. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a publica datele cu caracter personal ale castigatorilor concursului si 
de a se folosi de imaginea acestora in scopuri publicitare, precum si de a acorda premiile printr-un  
eveniment public. Organizatorul poate solicita Participantilor castigatori acordul pentru a publica, 
respectiv utiliza in mod gratuit numele, adresa si fotografia acestora in materiale audio, foto si video. 

Completand formularul de inscriere in concurs, concurentii isi ofera acordul expres pentru utilizarea 
datelor lor personale in scopuri publicitare in cazul in care devin castigatori ai concursului. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a publica si alte informatii cu privire la Regulamentul de desfasurare 
al concursului. 

 

Penalizari 

Orice participant, in oricare stadiu, inclusiv la momentul validarii sau acordarii premiilor, poate fi 
descalificat pentru urmatoarele motive: 

i. in cazul in care, indiferent de motiv, contactarea castigatorului este imposibila in termenul stabilit 
in acest Regulament; 

ii. in cazul in care, indiferent de motiv, castigatorul fie nu accepta premiul, fie refuza ca datele sale 
personale sa fie prelucrate conform prezentului Regulament; 
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iii.  in cazul in care, indiferent de motiv, castigatorul nu accepta in integralitate prezentul Regulament 
sau nu se conformeaza prezentului Regulament; 

iv. in cazul in care Participantul declarat castigator nu a implinit 18 ani, sau nu detine cetatenie 
romana, dupa cum se prevede in prezentul Regulament; 

v. in cazul in care a incercat sa fraudeze concursul prin practici neoneste cum ar fi, dar nelimitandu-
se la, tranzactionarea "in oglinda" pe contul sau ori pe conturile mai multor persoane.  

vi. in cazul in care nu isi exprima acordul pentru inregistrarea convorbirii telefonice menite sa 
verifice si sa valideze identitatea concurentului si a tranzactiilor efectuate pe contul propriu. 

vii.  in alte cazuri prevazute de prezentul Regulament; 

In situatia invalidarii castigatorului premiului, va fi declarat castigator urmatorul participant din 
clasamentul concursului. 

 

Premiile Concursului 

In cadrul Concursului premiile finale si intermediare sunt urmatoarele: 

Premiile finale vor fi acordate pentru intreaga activitate de tranzactionare realizata pe toata durata 
desfasurarii Concursului (14 noiembrie 2011 - 09 decembrie 2011) si vor consta in: 

Locul I:  Un MacBook Air 13" cu procesor Intel® CoreTM i5 1.7GHz, 4GB, 128GB Flash, in valoare de 
 5.897,75 lei (la data 28.10.2011) 

Locul II: Un  iPhone 4 16 GB Black, in valoare de 2.449 lei (la data 28.10.2011) 

Locul III: Un iPad2 16GB wiFi, in valoare de 1.999 lei (la data 28.10.2011) 

De asemenea, la final se vor mai acorda 5 premii, castigatorii fiind desemnati prin tragere la sorti, 
constand in: cate un telefon Samsung S5830 Galaxy Ace.  

 

Premiile intermediare vor fi acordate in perioada de desfasurare a Concursului si vor viza activitatea 
realizata pe toata durata unei saptamani din cadrul concursului, incepand cu deschiderea sedintei de 
tranzactionare de luni, ora 00.00 (GMT+2) si pana vineri, ora 24.00 (GMT +2), astfel: 

Saptamana 14 noiembrie - 18 noiembrie 2011: Un iPad2 16GB wiFi, in valoare de 1.999 lei  

Saptamana 21 noiembrie - 25 noiembrie 2011: Un iPad2 16GB wiFi, in valoare de 1.999 lei  

Saptamana 28 noiembrie - 2 decembrie 2011: Un iPad2 16GB wiFi, in valoare de 1.999 lei  

 

DISPOZITII FINALE 

Taxe si impozite 

Premiile acordate sunt premii nete. In functie de valoarea fiecarui premiu acordat, plata impozitului 
aferent acestora cade in sarcina Organizatorului care il calculeaza, retine la sursa si vireaza catre bugetul 
de stat conform prevederilor privind impozitul aplicabil veniturilor individuale provenite din concursuri, 
prevazute de Codul fiscal aprobat prin Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si legile 
conexe in vigoare la data acordarii acestor premii.  
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Se retine pentru aceasta obligatie asumata de catre Organizator necesitatea rezidentei fiscale romane a 
castigatorilor. Altfel, in situatia in care castigatorul face dovada rezidentei fiscale straine si, in conditiile 
unei conventii de evitare a dublei impuneri intre statul roman si statul strain, Organizatorul este scutit de 
aceasta obligatie.  

Orice alte obligatii de natura fiscala in legatura cu premiile acordate cad exclusiv in sarcina castigatorilor. 

Reclamatii 

Orice reclamatie, plangere sau pretentie referitoare la desfasurarea Concursului se va face in scris prin fax 
la nr. 0040 21 318 75 57, prin e-mail la legal@tradeville.eu sau prin posta la sediul societatii, dar nu mai 
tarziu de 5 zile lucratoare de la desemnarea castigatorilor. Organizatorul va raspunde reclamatiilor in 
termen de 10 zile lucratoare de la primirea reclamatiei. Raspunsul oferit de catre Organizator va avea 
caracter definitiv si ireversibil. 

Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale 
amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele 
judecatoresti romane competente. 

Forta Majora 

In sensul prezentului Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, 
remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive 
independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini 
obligatiile asumate prin Regulament.  

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si 
continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind neindeplinirea obligatiilor 
sale pentru perioada in care aceasta este impiedicat sau intarziat in executarea obligatiilor sale. Daca 
invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor existenta cazului de forta 
majora in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia acestuia.  

In cazul in care organizarea campaniei este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi 
rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea duratei Concursului. 

 

Protectia datelor cu caracter personal  

Organizatorul este inregistrat ca operator de date cu caracter personal in Registrul Autoritatii Nationale de 
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sub nr. 4283. In conformitate cu Legea nr. 
677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera 
circulatie a acestor date, Organizatorul recunoaste dreptul participantilor de a fi informati cu privire la 
prelucrare, de a avea acces la datele prelucrate si de a solicita rectificarea sau stergerea datelor incorecte.  

Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in prezentul Regulament, participantii isi 
exprima acordul expres si neechivoc ca aceste date sa fie prelucrate de catre Organizator in scopul 
atribuirii premiilor si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale legale ce revin acestuia. Datele procesate vor 
fi stocate pe o perioada nedeterminata. 

Participantii au si dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor lor in cazurile si in conditiile 
prevazute de lege. Participantii nu vor fi supusi unor decizii individuale, astfel cum acestea sunt definite 
in Legea Nr. 677/2001 si se pot adresa instantei de judecata competente. In vederea exercitarii drepturilor 



7 

 

precizate mai sus, participantii vor trimite o solicitare scrisa, datata si semnata catre Organizator la 
numarul de fax : 0040 21 318 75 57 sau la adresa de e-mail: legal@tradeville.eu. 

 

Regulamentul Concursului 

Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi obtinut gratuit 
printr-o solicitare scrisa trimisa pe adresa de e-mail helpdesk@tradeville.eu, precum si in urma oricarei 
solicitari verbale formulate la numarul de telefon (021) 318.75.55. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament sub conditia de a publica 
respectivele modificari pe site-ul www.tradeville.eu/concurs-forex. Modificarea isi produce efectele de la 
data publicarii ei. 

De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a desemna o Comisie de Concurs in vederea 
supravegherii respectarii prezentului Regulament de Concurs, precum si pentru desemnarea si validarea 
castigatorilor si pentru acordarea premiilor. 

 

Tradeville S.A. 

Director general, 

Mihaela Bîciu 

 

 

 

ROMÂNIA 

U.N.N.P.R. - CAMERA NOTARILOR PUBLICI BUCUREŞTI 

BIROUL NOTARIAL „ MELANIA POPA ŞI ASOCIAłII” 

Bucureşti, str. Batişte nr. 28, sectorul 2 

Telefon/fax : 021.313.03.12 

Număr înregistrare operator de date cu caracter personal: 11211 

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 2625 

          Anul 2011 Luna OCTOMBRIE Ziua 31   

Eu, IRINA ANTONIU, notar public, la cererea expresă a părŃii, m-am deplasat astăzi, 
31.10.2011, orele 15.00, la sediul Sucursalei Carol a S.C. TRADEVILLE S.A. din Bucureşti, Bld. Carol I 
nr. 34-36, Clădirea Modern, etaj 10, sector 2, unde am găsit pe: 

 BÎCIU MIHAELA-IOANA, domiciliat ă în Bucureşti, str. Vlad Dracu nr. 3, bl. B12, sc. A, et. 1, ap. 
4, sector 3, identificată cu C.I. seria RT, nr. 467607, emisă de S.P.C.E.P. S.3 biroul nr. 2, la data de 
15.02.2007, CNP 2740103270628, în calitate de Preşedinte al Consiliului de AdministraŃie al S.C. 
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TRADEVILLE S.A., cu sediul în Bucureşti, B-dul Unirii nr. 19, bl. 4B, parter, sectorul 5, având număr de 
ordine în Registrului Comertului J40/5868/1996, cod unic de înregistrare 8694021, care, după citirea 
actului, a consimŃit la autentificarea prezentului înscris şi a semnat toate exemplarele. 

Constatându-se  îndeplinirea condiŃiilor de fond şi de formă prevăzute de lege, 
în temeiul art. 8 lit. b) din Legea nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, 

 SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS. 

S-a încasat onorariul de 150 lei, plus 24% T.V.A., cu O.P./2011. 

 

 NOTAR  PUBLIC 
 IRINA ANTONIU  


