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RECULAMEI.IT INTERN
privirnd

Campania de acordare graluititi pentru stimularea pli(ilor impozitelor $i taxclor
citre bug€tul local al Sectorului 2 rl Municipiului Bucure$ti

SECTIUNEA I. ORGANIZATORUL SI R-E,CULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

l.l. Organizatorul Campaniei este

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREg'tl. cu sediul in Bucurcsri. srr. Chiristigiilor nr.
ll-13- Sector 2.

L2. Campania se va desfasura prin intermediul urmetoarelor direclii:

1.2.1 DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2, cu sediul in Bucure5ti, bd. Clrii Obor
nr.l0, sector 2, reprezentat5 prin director executir/ Cristian Atanasie Du1u, inregistrati la Autoritatea
Nalionala de Supraveghere a Prelucrdrii Datelor cu Caracter Personal sub nr.289l
1.2.2 ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul in sos. Electronicii nr.

,1.1. reprezentata prin director general Alin Vasilic6 Drugtru.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Prezenta Campanie se desfasoara in temeiul prevederilor Codului Fiscal , Codului de
procedura fiscala, regulamentului UE 679/2016 (CDPR) 9i in conformitate cu prevederile HCL
100/13.12.20 r 8.

S},:CTIUNEA 3. ARIA DE DESI.-ASURARE A CAMPANIEI

.1.1. Campania este organizata si se dest'asoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURAITE A CAMPANIEI

4.l.Campaniasedesli$oarapeparcursulanul fiscal 2019(01 ianuarie 3l decembrie).

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. La Campanie pot participa toate persoanele fizice sau juridice contribuabile la bugetul local al
Sectorului 2, care in cursul anului 2019 efectueaztr plAti cu cardul de minim 200 lei prin intermediul
platformelor www.impozitelocale2.ro sau www.ghiseul.ro catre bugetul local al Sectorului 2, care
au primit pe adresele de e-mail declarate. ulrerior plilii, un voucher valabil in anul 2019.



5.2. Participantii trebuie sa prezinte voucherele pr mite printate
oteri6, conform Sectiunii l0 de maijos.
5.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si

neechivoca a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 6. GRATUITATE ACORDATA

pentru a beneficia de gratuitatea

acceptarea integrala, expresa si

6. I . Campania de stimulare a pltrtilor impozitelor li taxelor ctrtre bugetul local 8l Sectorului 2

al Municipiului Bucureiti consttr in acordarea unei gratuitdli persoanelor fizice sau juridice care

in cursul anull.ri 2019 efectueaze pleti cu cardul de minim 200 lei prin intermediul platformelor
www.imDozitelocale2.ro sau www.ghiseul.ro. Gratuitatea consti in accesul persoanelor indreptdlite
graluit. o singure date. la obiectivul Roata Mare (Ferris wheel) din Parcul Tei.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

7.l. Pentru a putea beneficia de gratuitate, persoanele care au primit vouchere ca urmare a pldlilor

efbctuate cetre bugetul local al Sectorului 2 trebuie sd se prezinte la la Biroul Administratiei
l)arcului de Agrement (zona Roata Mica) cu vour:herele respective li cu actele de identitate (CI,
Nl!', CUI etc.)
7.2. [Jn Panicipant are dreptul sa foloseasca o singurd data voucherul primit, incepand cu data de l5
a urmatoarei luni calendaristice transmiterii vouchcrului prin e-mail, pe toata perioada Campaniei,
conlbrm prevederilor din prezentul Regulament.
7.3. In baza voucherelor $i a actelor de identitate prezentate, angajatu, de la casa obiectivului Roata

Mare (Ferris wheel) din Parcul Tei (Birouri Administratie), va verifica autenticitatea voucherelor $i
va preda persoanelor indreptetite, bilete gratuite de acces la respectivul obietiv.

SECTIUNEA 8. CONDITII ACORDARE GRA'TUITATE

8.1. Pentru ca o persoana sd beneficieze de gratuitate. trebuie sa indeplineasca concomitanl
urrnatoarele conditii:
ll.l.l. A efectuat in cursul anului 2019 o plata cu cardul de minim 200 lei prin intermediul
platformelor ! 4!.iEpgzilglegab2.!9 sau www.gh Lseul.ro catre bugetul local al Sectorului 2;
8.I.2. A primit , ulterior plefii, pe adresa de e-mail declarata un voucher valabil in anul 2019;
8.l.3.Aprezentat la Biroul Administratiei Parcului dc Agrement (zona Roata Mica)din Parcul Tei
voucherul primit Si actele de identitate (CI, NIF, CUI etc.);
8. L4. Pentru validarea finala, angajatul de la casa obiectivului Roata Mare (Ferris wheel) din Parcul
-l'ei. va verifica autenticitatea voucherelor in listele nominale a persoanelor fizice sau juridice
pentru care au fost expediate vouchere, transinise de DVBL Sector 2 cetre Administralia
l)omeniului Public Sector 2, in conformitate cu prctocolul incheiat cu aceasta.

8.2.Persoanele nu vor beneficia de gratuitate in urrnatoarele cazuri:
8.2.1. Persoana are mai multe pldli cu cardul de minim 200 lei prin intermediul platformelor
www.impozitelocale2.rc $i www.qhiseul.ro $i a beneficiat o date de gratuitate;
13.2.2. Constatarea oricaror neconcordante intre voucherul qi actul de identitate prezentate $i
inlbrmaliile din listele nominale . transmise de DVBL Sector 2 cetre Administralia Domeniului
l)ublic Sector 2, in conformitale cu protocolul incheiat cu aceasta.

SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE VERIFICARE $I ACORDARE GRATUITATE

9.1. DVBL Sector 2 va realizarea lunar, pe baza informaliilor din sistemul Atlas, lista nominala cu
persoanele fizice fi juridice care au efectual plali cu cardul de minim 200 lei prin intermediul
platlormelor www.impozitelocale2.ro gi www.ehiseul.ro
9.2. DVBL Sector 2 va expedia vouchere, ce conlin un numar unic de identificare, persoanelor din
Iisu, pe adresele de e-mail declarate de pletitori.



9.3. DVBL Sector 2 va transmite lista nominale a persoanelor fizice sau juridice pentru care au fost
cxpediate vouchere catre Administa{iei Domeniului Public Sector 2, in conformitate cu protocolul
incheiat cu aceasta.
9.4. ADP Sector 2 va transmite Directiei Venituri Buget Local Sector 2 informa(iile ce trebuie
inscrise pe voucherele ce vor fi expediate persoanelor beneficiare a prevederilor HCL 400/2018, in
vederea intr5rii in posesia biletelor gmtuite acordate de ADP Sector 2.
9.5. ADP Sector 2, in baza listelor transmise de DVBL 52, qi a documentelor prezentate de
persoanele indrepulite, va asigura accesul gratuit persoanelor indreptAtiE la obiectivul Roata Mare
(Ferris wheel) din Parcul Tei.
9.6. DVBL Sector 2 9i ADP Sector 2 au obligatia respectarii prevederilor regulamentului UE
67912016 (GDPR) 5i se obliga sA pAstreze confidenlialitatea asupra darelor si informaliilor oblinute,
sd le utilizeze in condiliile legii qi numai in scopul desfa$urarii activitdlilor impuse de prezentul
rcgulament.

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10. I Conform Regulamentului general privind proteclia datelor 67912016 (,,RCPD"), DVB L Sector
2 Si ADP Sector 2 prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor pentru scopurile si in
vcderea desfesurarii activitalilor impuse de prezentul regulament.

SECTIUNEA II. LIMITAREA RASPUNDERII

I L l. Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru, incluzand dar fara a se limita la,
urmatoarele cazuri:
ILl.l PlatS cu cardul de minim 200 lei prin intermediul platformelor www.imoozitelocale2.ro $i
!.WW4!tf!!!LIq care nu a fost inregistratA in sistemul de gestiune a impozitelor fi taxelor locale
Atlas din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
ll.l.2. Voucherele nu au fost primite de catre participanti din motive tehnice sau independente de
vointa Organizatorului;
ll.l.3. lmposibilitatea unui beneficiar de a intra in posesia gratuitatii daca aceasta incapacitate se
datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe carc Organizatorul il poate in mod
rezonabilexercita
11.2. Organizatorul are dreptul de a refuza acordarea gratuitelii in cazul in care voucherele
prezentate contin informatii false ori vadit eronate, care nu prezinta un act de identitate sau prezinte
un act de identitate al altei personae decat cea care a efectuat plata sau care nu indeplinesc alte
condiiii de acordare a gratuit5fii .

SECTIUNEA 12. INCETAREA./ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

12.1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui
eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive
independente de vointa sade a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei. pentru scopul
acestui Regulament, forta majora inseamna orice e,reniment care nu poate fi controlat, remediat sau
prevazut de care Organizator, inclusive imposibilitatea Organizatorului din motive independente de
vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile
asumate prin Regulament.
l,2.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea
Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind
indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau
intarziata. conform art.l35l Cod civil-
Organizatorul, daca invoca fo(a majora. este obligat sa comunice participantilor la Campanie
cxistenta acestui fapt in termen de l0 zile lucratc,are de la aparitia cazului de forta majora si cu
,espectarea prevederilor legale.



12.3. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata
oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, ou conditia ca acesta sa comunice in prealabil o
astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 12.2 de mai sus.

SECTIUNEA I3. LITIGII SI FRAUDE

13.1. ln cazul unor litigii aparute intre Organizalor si Participantii la Campanie, acestea vor fi
solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile
implicate vor inainta Iitigiul spre solutionare instanlelorjudecatoresti romane competente.
11.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea
adresa: vouchere(a.Lmpozitelocale2.ro $i vouchgte@)qdp2:bup,.uf_eslr.ls
I3.J. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de lrauda a
sistemului de acordare a gratuittrlii.
13.4. In cazul in care suni identificate persoane carc au influentat sau care au facilitat obtinerea de
gratuitAfi. Organizatorul are dreptul de a sesiza organele competente pentru efectuarea de cercetari
si de a actiona in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
13.5. ln vederea sesizarilor de orice natura, paniciF,antii Ia Campanie pot depune reclamatii in scris
Ia adresa de e-mail vouchere@impozitelocale2.ro sau vouchere@adp2-bucuresti.ro, in maxim l0
zile de la incheierea Campaniei. Dupa acest termen, Organizatorul nu mai este obligat sa intretina
niciun fel de corespondenta cu persoanele care trimit sesizari si solicitari.

SECTIUNEA 24. RXGULAMENTUL CAMPAIIIEI

14.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecre si sa se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor si ,Jonditiilor prezentului Regulament. O copie a
Regulamentului prezentei Campanii va fi disponibila in mod gratuit oricarui solicitant.
14.2. Regulamentul Campaniei va fi publicat la Primaria Sector 2, ADP Sector 2. DVBL Sector 2,
Parcul de Agrement Tei si va fi disponibil pe site-ul DVBL Sector 2
https://I[a l!i4pazi!q!99q!gzJq, pe sire-ul ADP Sector 2 hnpsr//www.adp2-bucuresri.ro, pe pagina
de Facebook a DVBL Sector 2 si ADP Sector 2, pe pagina de Facebook a Parcului de Agrement
Tei si intr-un ziar de larga circulatie.
14.3. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor HCL 400/2018 in 2
exemplare.
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ANEXA
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Parcul de ag rement
Tei - Plumbuita

Voucher cadou
rrr I

Y
ADP2

Regulament utilizare Vouchere:

- Persoenele se vor prezeata cu \bucherul la Biroul Administraliei Parcului de Agrement (zona
Ro:ta Mid) unde vor prezenta actele de identitete (CI, NIF, CUI etc.);
- DupS verificerea documentelor Sj retinerea vouch,:.ului se va elibera un bilet pentru accesul
qratuk h echipamentul de egrement Roata l{rre;
- \bucherul este v3labil pentru o singuri utiliare, inceFnd cu data de 15 a urm;toarei luni
calendaridice t.ansmiterii voucherului, pe tot lrerar rul anului 2019;
- Pentru detalll suplimentare vi rugEm 9i consoftati Regulamentul Cempaniei , disponibil pe
site-ul D.V.B.I. Sector 2 https://www,irnpozitelocale2.ro 9i pe site-ul A.D.P Sector 2 https:,7
rrwn.adp2'bucurestl.ro,
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