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REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “Concurs demo de Tranzacționare 

monede virtuale” 

4 Octombrie 2017 – 23 Octombrie 2017 

SECTIUNEA I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

Concursul de tranzacționare “ Concurs demo de Tranzacționare monede virtuale” este 

organizat de Societatea comercială "X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. - Sucursala București”, (numită 
în continuare "XTB" sau "Organizatorul"), cu sediul social în București, B-dul Eroilor nr. 18, sect. 5, 
înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13245/2008, cod unic 24270192, cont 
RO92INGB0001008203258910 deschis la ING Bank NV Amsterdam, Sucursala București, având 
prelucrarea de date cu caracter personal notificată și înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de 
Date cu Caracter Personal numărul 22438, legal reprezentată de Albu Bogdan-Nicolae în calitate de 
Director General. 
Prezentul Regulament este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant. 

 

SECTIUNEA II. SCOPUL CONCURSULUI și PUBLICAREA REGULAMENTULUI 

Scopul acestui Regulament este de a stabili condițiile de participare la Concurs și modul în care se 
primesc premiile. 

Concursul se va desfășura la nivel Național. 

Regulamentul, precum și detaliile Concursului sunt disponibile în mod gratuit la www.xtb.com/ro și la 
sediul Organizatorului situat în București, B-dul Eroilor, nr. 18, sect. 5, pe toată perioada de desfășurare 
a Concursului. 

SECTIUNEA III. DURATA CONCURSULUI 

Concursul va avea două etape: 

1. Perioada de practică – perioadă extra-concurs în care concurenții pot exersa, testa platformele 
de tranzacționare și beneficia de programe educative organizate de XTB pentru a învăța să 
tranzacționeze. Perioada de practică se desfășoară între 04.10.2017 ora 08:01 (ora 
României)  și 8.10.2017 ora 23:59 (ora României). În această perioadă, participanţii vor 
putea să tranzacţioneze pe contul demo creat în pagina de concurs 

(https://ro.xtb.com/concurs-demo-de-tranzactionare-monede-virtuale) pentru a 
exersa. Tranzacțiile realizate în perioada de pregătire sunt exclusiv pentru testare și învățare, și 
nu fac parte din concurs. La finalul perioadei de pregătire, înainte de începerea efectivă a 
concursului, aceste tranzacții vor fi șterse, iar soldul contului resetat la valoarea inițială. 

2. Concursul efectiv, care se va desfășura în perioada 9.10.2017 ora 08:01 (ora României) –  
23.10.2017 ora 23:59 (ora României). 

Înscrierea în Concurs se poate realiza din data de 04.10.2017 precum şi pe perioada de desfăşurare a 
concursului. Rezultatul tranzacţiilor realizate în perioada de practică (până în data de 8.10.2017), nu va 
fi luat în calcul pentru a stabili randamentul pe baza căruia se va realiza Topul şi se vor alege câştigătorii. 
Înainte de data de start a concursului 9.10.2017 ora 08:01 (ora României), XTB va reseta toate 
conturile – poziţiile deschise vor fi închise iar soldul contului va fi ajustat la valoarea de start – 10 000 
RON. Doar rezultatul tranzacţiilor realizate din momentul începerii concursului – 9.10.2017 ora 08:01 
(ora României) – va fi luat în calcul pentru a stabili randamentul pe baza căruia se va realiza Topul şi se 
vor alege câştigătorii. 

*** Atenționăm asupra faptului că platforma de tranzacționare poate funcționa pe fusul orar GMT+1, 
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având astfel un decalaj de o ora fata de ora României, fusul orar GMT+2. Toate orele menționate în 
prezentul Regulament fac referire la ora României, GMT+2. 

SECTIUNEA IV. CONDIȚIILE DE PARTICIPARE 

La Concursul descris prin prezentul Regulament pot participa toate persoanele fizice care își dau acordul 
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin completarea câmpurilor existente în formularul de 
înscriere în pagina de concurs (https://ro.xtb.com/concurs-demo-de-tranzactionare-monede-
virtuale). 

Vârsta minima pentru participarea la acest Concurs este de 18 ani împliniți în ziua începerii Concursului. 

In conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date, Organizatorul recunoaște dreptul Participanților de a 
fi informați cu privire la prelucrare, de a avea acces la datele prelucrate și de a solicita rectificarea sau 
ștergerea datelor incorecte. Participanții au și dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor lor în 
cazurile și în condițiile prevăzute de lege. Participanții nu vor fi supuși unor decizii individuale, astfel cum 
acestea sunt definite în Legea Nr. 677/2001 și se pot adresa instanței de judecata competente. în 
vederea exercitării drepturilor precizate mai sus, Participanții vor trimite o solicitare scrisa, datată și 
semnată la Organizator la numărul de fax : 031.425.54.91. 

Participanților la Concurs le sunt garantate drepturile pe care le au conform Legii 677/2001, respectiv 
dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor 
(art.14) și dreptul de opoziție (art. 15). 

Organizatorul respecta și protejează confidențialitatea datelor personale ale participanților. Orice 
informație personală este prelucrată și folosită conform politicii de confidențialitate a datelor personale și 
nu va fi folosită în niciun mod care contravine acestei politici. 

Organizatorul este singurul proprietar al informațiilor colectate. Aceste informații nu sunt și nu vor fi 
vândute, închiriate sau făcute cunoscute unor terți în alte moduri decât cele prezentate în acest 
document. 

Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția 
datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajează sa păstreze 
confidențialitatea datelor personale ale participanților/ câștigătorilor la prezentul Concurs și sa le utilizeze 
conform legislației în vigoare. 

Prin simpla participare la Concurs și trimiterea datelor personale la Organizator, sau prin comunicarea 

datelor personale pe site-ul www.xtb.com/ro si pe orice subdomeniu al sau, inclusiv 
(https://ro.xtb.com/concurs-demo-de-tranzactionare-monede-virtuale), participanții sunt de 
acord ca datele lor să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate și folosite pe tot parcursul 
Concursului precum și în viitor de Organizator sau de persoane juridice autorizate de către acesta, pentru 
a informa participanții cu privire la noi produse, oferte, promoții, campanii publicitare și de marketing. în 
acest sens, Organizatorul poate contacta participanții prin e-mail, telefon sau orice alta metoda de 
comunicare. La cererea expresă, în scris, a participanților, Organizatorul nu va mai folosi datele lor 
personale. 

Angajații și colaboratorii în curs ai "XTB" soții și rudele acestora de până la gradul III inclusiv, studenții 
aflați în practica în perioada de concurs, nu sunt eligibili pentru a participa la acest Concurs. 

Pentru a participa în acest Concurs, participanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

1.   Datele furnizate de participanți trebuie să fie corecte și conforme cu realitatea. 

http://www.xtb.ro/
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2.   Vârsta minimă de participare este de 18 ani, împliniți în ziua începerii Concursului. 

3.   Participanții trebuie să dețină cetățenie sau rezidență română. 

4.   Participanții pot participa la Concurs cu UN SINGUR CONT DEMO. Participarea cu mai multe conturi 
demo se sancționează cu descalificarea din concurs. Faptul că sistemul permite deschiderea mai 
multor conturi demo pentru același utilizator nu este și nu poate fi utilizat ca argument 
pentru tentativa de a participa în concurs cu mai multe conturi, care va fi sancționată prin 
descalificare în orice moment al concursului fără notificare prealabilă. În cazul descalificării 
pentru utilizarea de conturi multiple, este la latitudinea Comisiei de Organizare să decidă dacă 
participantul descalificat poate relua concursul cu un cont de tranzacționare nou deschis ulterior 
momentului descalificării, cont care trebuie anunțat de participant prin mail scris la support@xtb.ro, și 
care trebuie acceptat printr-un reply de acceptare la acest mail dat de către Organizator. 

SECTIUNEA V. PROCEDURA DE INSCRIERE în CONCURS 

Pentru a se înscrie în Concurs un utilizator va trebui să completeze Formularul de Înscriere în Concurs 
(din pagina https://ro.xtb.com/concurs-demo-de-tranzactionare-monede-virtuale) cu date 
reale și corecte. Completarea corectă și cu date reale a formularului de înscriere reprezintă o condiție 
eliminatorie pentru participarea la Concurs și adjudecarea premiului. în cazul în care această condiție nu 
este îndeplinită, contul de concurs este invalidat, iar concurentul este eliminat din Concurs și pierde 
dreptul de a adjudeca premiul. 

După completarea formularului de înscriere, utilizatorul va primi un email de confirmare de înscriere în 
Concurs, care va conține datele de logare, link-ul pentru accesarea platformei de tranzacționare și 
instrucțiunile necesare pentru începerea activității de tranzacționare. Mailul de confirmare va fi trimis 
către adresa de e-mail specificată în formularul de înscriere. 

Este interzisă distribuția parolei. Organizatorul nu își asuma nicio responsabilitate în legătură cu 
potențialele consecințe ce decurg din transferarea de către concurent a parolei contului de concurs unei 
terțe părți. 

Fiecare participant la Concurs poate avea un singur cont demo în platforma de tranzacționare la concurs. 

SECTIUNEA VI. REGULILE CONCURSULUI  

1.   Persoanele calificate pentru Concurs vor primi o suma virtuala de 10.000 RON (Capitalul Inițial), în 
cadrul platformei demo de tranzacționare. 

2.   Capitalul inițial este depozitat intr-un cont virtual de investiții  în platforma demo de tranzacționare. 

3.   Suma menționată la punctul 1 va fi investita virtual de către participant pentru a cumpăra/vinde 
instrumentele financiare disponibile în platforma demo a sistemului de tranzacționare oferit de 
organizator (XTB) în concordanță cu preturile din sistemul de tranzacționare. 

4. Este obligatorie inițierea cel puțin a unei tranzacții pe instrumentele financiare bazate pe monedele 
virtuale disponibile în platformă sub denumirile: BTCUSD, LTCUSD, ETHUSD, XRPUSD și DSHUSD 

5.   Obiectivul Concursului este multiplicarea capitalului inițial și obținerea unui randament cat mai mare 
din momentul intrării în Concurs pana la finalul Concursului. 

6.   Participantul ia la cunoștință că este interzisă utilizarea de aplicații software care să introducă 

automat ordine de tranzacționare. Dacă Organizatorul ia la cunoștința de astfel de practici, va proceda la 
excluderea din Concurs a Participantului care le-a aplicat. Practicile menționate pot include tranzacții care 
folosesc surse externe de date, tranzacții fără participarea activa a Participantului sau tranzacții care 

mailto:support@xtb.ro
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sugerează ca Participantul folosește surse externe de date. 

6.   Participantul ia la cunoștință că este interzisă colaborarea cu alți Participanți. Prin colaborare se 
înțelege, în special, implementarea unei strategii comune de investiții, introducerea de ordine opuse la 
intervale scurte de timp, folosirea de Conturi de Concurs ale altor Participanți pentru executarea de 
ordine opuse. Daca va lua cunoștința de astfel de practici, Organizatorul va proceda la descalificarea 
Participanților implicați. 
 

 

 

SECTIUNEA VII. PREMIILE ACORDATE. 
 

 
Premii principale vor fi acordate la finalul Concursului și vor premia activitatea de tranzacționare realizată 
pe toata durata desfășurării Concursului. 
 
Premiul 1 pentru cel mai bun randament al concursului: Laptop Dell Alienware 15 i7-6700HQ 
1TB+256GB 16GB Nvidia GTX970M 3GB Win10 FullHD sau contravaloarea lui în bani ( în limita a 
5999 RON) 

Premiul 2 pentru al doilea cel mai bun randament al concursului: 1000 RON într-un cont real 
de tranzacționare XTB sau contravaloarea în bani 

Premiul 3 pentru al treilea cel mai bun randament al concursului: 500 RON într-un cont real 
de tranzacționare XTB  sau contravaloarea în bani 
 
 

SECTIUNEA VIII.  COMISIA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI 

Organizatorul Concursului va întocmi o Comisie de Organizare, alcătuită din reprezentanții 
Organizatorului. 

Scopul Comisiei este acela de a supraveghea buna desfășurare a Concursului, publicarea clasamentului 
general al participanților, publicarea listei participanților premiați, interpretarea Regulilor Generale de 
Organizare a Concursului și soluționarea litigiilor. 

În cazul încălcării Regulilor Generale de Organizare a Concursului, Comisia de Organizare va lua poziție 

împotriva participantului care a încălcat regulile prin descalificarea acestuia. 

SECTIUNEA IX. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR 

Comisia de Organizare a Concursului va determina câștigătorul Concursului în funcție de randamentul 
conturilor participanților. Calculul randamentului contului, necesar pentru întocmirea clasamentului 
participanților pe timpul Concursului, se bazează pe valoarea curenta a (Equity). 

Daca mai mulți participanți vor înregistra același randament, va câștiga concurentul care a realizat cel 
mai mare volum de tranzacționare (număr de loturi) pe parcursul Concursului. 

Lista câștigătorilor Concursului și a premiilor câștigate va fi adusă la cunoștința publicului prin publicarea 
acesteia pe pagina https://ro.xtb.com/concurs-demo-de-tranzactionare-monede-virtuale. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a publica datele cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului și 



 

 

www.xtb.com/ro 

XTB România 

Bdul Eroilor nr. 18 
Sector 5, 050513, București 
 

        (+40) 314 255 490 
 

        office@xtb.ro 
 
 

X-Trade Brokers Dom Maklerski 
Varșovia Sucursala  

București S.A. 
Adresa: Bdul Eroilor nr. 18, 
Sector 5, București,  

Cod poștal 050513 
 

Tel: +40 314 255 490 
Fax: +40 314 255 491 
 

Înregistrată la Registrul 
Comerțului cu  
nr. J40/13245/2008 

Cod Identificare Fiscală 
24270192,  
Atestat CNVM 293/15.09.2008, 

Nr. înscriere în Reg. CNVM 
PJM01SFIM/400002 
Conturi bancare ING Bank 

România  
Cont curent: 
RO92INGB0001008203258910 

Cont clienți 
RO16INGB0001008203258920 

 

de a se folosi de imaginea acestora în scopuri publicitare. Acordarea premiilor poate fi un eveniment 
public. Participarea la Concurs constituie acordul ca numele și fotografia participanților să fie utilizate în 
mod gratuit în materiale audio, foto și video ale Organizatorului. 

Completând formularul de înscriere în Concurs (din pagina https://ro.xtb.com/concurs-demo-de-
tranzactionare-monede-virtuale), concurenții își oferă acordul expres pentru utilizarea datelor lor 
personale în scopuri publicitare în cazul în care devin câștigători ai Concursului. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a publica și alte informații cu privire la Regulamentul de desfășurare 
al Concursului. 

SECTIUNEA X. ACORDAREA PREMIILOR 

Organizatorul va contacta telefonic și prin email câștigătorii desemnați, la datele de contact furnizate de 
către aceștia în formularul de înscriere în Concurs (din pagina https://ro.xtb.com/concurs-demo-
de-tranzactionare-monede-virtuale), în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnarea acestora. 

În cazul în care câștigătorul nu răspunde la telefon sau email, el va fi apelat telefonic de 3 ori și contactat 
printr-un singur email în ziua respectivă, Organizatorul depunând toate eforturile pentru a intra în 
legătura cu acesta. Dacă în urma acestor încercări, câștigătorul nu poate fi contactat, se va apela în 
ordine, la câștigătorii de rezervă desemnați. De asemenea, în cazul în care câștigătorul contactat refuză 
premiul, acesta va fi retribuit următorului concurent din clasamentul Concursului, în aceleași condiții ca 
cele descrise mai sus. 

Validarea câștigătorilor se va face pe baza documentului de identitate, iar XTB va putea prelucra aceste 

date doar în cazul câștigătorilor respectivi. 

SECTIUNEA XI. PENALIZARI 

Orice câștigător, în oricare stadiu, inclusiv la desemnarea câștigătorilor, acceptarea premiilor și predarea 
acestora, poate fi descalificat pentru următoarele motive: 

a. în cazul în care, indiferent de motiv, contactarea câștigătorului este imposibilă în termenul stabilit în 
acest Regulament; 

b. în cazul în care, indiferent de motiv, câștigătorul fie nu acceptă premiul, fie refuză ca datele sale 
personale să fie prelucrate conform prezentului regulament, fie nu își deschide cont real (urmând 
procedura legală și toate formalitățile necesare deschiderii unui cont real prin intermediul XTB) în termen 
de 30 de zile de la data anunțării oficiale publice a câștigătorilor; 

c. în cazul în care, indiferent de motiv, câștigătorul nu acceptă în integralitate prezentul Regulament sau 
nu se conformează cu prezentul Regulament; 

d. în cazul în care participantul declarat câștigător nu a împlinit 18 ani, sau nu deține cetățenie sau 
rezidență română, după cum se prevede în prezentul Regulament; 

e. în celelalte cazuri prevăzute de prezentul Regulament; 

f. în cazul în care a încercat să fraudeze Concursul prin practici neoneste cum ar fi, dar nelimitându-se la, 
tranzacționarea de pe mai multe conturi, tranzacționarea "în oglindă" pe conturile proprii sau ale mai 
multor persoane diferite, etc.  Cazurile de fraudă vor fi probate de către XTB înaintea descalificării. 

g. în cazul în care un participant se înscrie în concurs cu mai mult de un cont de tranzacționare. Faptul 
că sistemul permite deschiderea mai multor conturi demo pentru același utilizator nu este și 
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nu poate fi utilizat ca argument pentru tentativa de a participa în concurs cu mai multe 
conturi, care va fi sancționată prin descalificare în orice moment al concursului fără 
notificare prealabilă. În cazul descalificării pentru utilizarea de conturi multiple, este la latitudinea 
Comisiei de Organizare să decidă dacă participantul descalificat poate relua concursul cu un cont de 
tranzacționare nou deschis ulterior momentului descalificării, cont care trebuie anunțat de participant prin 
mail scris la support@xtb.ro, și care trebuie acceptat printr-un reply de acceptare la acest mail dat de 
către Organizator. 

h. în cazul în care nu își da acordul pentru înregistrarea convorbirii telefonice menite să verifice și să 
valideze identitatea concurentului și a tranzacțiilor efectuate pe contul propriu. 

În cazul descalificării câștigătorului premiului, poate fi declarat câștigător următorul participant din 
clasamentul concursului. 

SECTIUNEA XII. MODIFICAREA REGULAMENTULUI SAU CONCURSULUI 

XTB își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament al Concursului, dacă acest lucru este 
considerat necesar.  

Organizatorul nu își asumă nici o responsabilitate referitoare la luarea la cunoștință de către participanți a 
modificărilor atât timp cât modificările apar pe Site-ul oficial XTB. 

SECTIUNEA XIII. RECLAMATII. 

Reclamațiile cu privire la rezultatele finale ale Concursului, vor fi sesizate printr-o scrisoare către 
Organizator intr-o perioadă de maxim 2 zile de la anunțarea rezultatelor. 

Scrisoarea trebuie să conțină următoarele: nume, prenume, adresa și cauzele detaliate ale plângerii. 

Toate plângerile vor fi soluționate de Organizator în maxim 3 zile de la data primirii plângerii. 

Decizia oferita de Organizator are caracter final și ireversibil. Participantul va fi informat cu privire la 
rezultatul plângerii depuse. 

SECTIUNEA XIV. DISPOZITII FINALE. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a publica lista și tranzacțiile tuturor câștigătorilor precum și a primilor 
10 concurenți din punct de vedere al celor mai mari randamente asupra capitalului inițial, pe site-ul 

www.xtb.com/ro și în media. 

Organizatorul își rezerva dreptul de a înceta desfășurarea Concursului în orice moment fără nici un motiv 
cu privire la decizia luată. 

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la acest Concurs datorită unor 
cauze care nu depind direct de acesta, cum ar fi defecțiuni tehnice ale furnizorului de servicii de Internet 
s.a.m.d. 

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere pentru datele personale incorecte furnizate de către 
participanți sau pentru orice alți factori care ar putea afecta dreptul de participare la Concurs și care se 
afla în afara culpei organizatorului. 

Regulile generale de Organizare sunt disponibile la sediul Organizatorului și pe 
https://ro.xtb.com/concurs-demo-de-tranzactionare-monede-virtuale  

mailto:support@xtb.ro
http://www.xtb.com/ro
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X-Trade Brokers Dom Maklerski 
Varșovia Sucursala  

București S.A. 
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Cod poștal 050513 
 

Tel: +40 314 255 490 
Fax: +40 314 255 491 
 

Înregistrată la Registrul 
Comerțului cu  
nr. J40/13245/2008 

Cod Identificare Fiscală 
24270192,  
Atestat CNVM 293/15.09.2008, 

Nr. înscriere în Reg. CNVM 
PJM01SFIM/400002 
Conturi bancare ING Bank 

România  
Cont curent: 
RO92INGB0001008203258910 

Cont clienți 
RO16INGB0001008203258920 

 

Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord sa respecte și să se conformeze tuturor 
prevederilor prezentului Regulament Oficial și ale legislației aplicabile din România. 

Legea aplicabilă Regulamentului este legea română. 

Eventualele litigii decurgând din derularea prezentului Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă, părțile 
fiind obligate să depună diligente în acest sens. 

Litigiile care nu vor fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluționare instanței judecătorești 
competente de la sediul Organizatorului. 

S.C. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. - Sucursala București 

Prin reprezentant legal Albu Bogdan-Nicolae în calitate de  Director General 


