REGULAMENTUL DE JOC
“UNIPLAY BINGO TV”

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
ART.1. (1) Societatea MONTE CALM PLAY S.R.L., cu sediul în Bistriţa, str.
Libertății, nr. 38, et. 1, județul Bistrița-Năsăud, înmatriculată la Registrul Comerţului BistrițaNăsăud sub nr. J6/477/2016, C.U.I. 36141841, denumită în continuare “Organizatorul”,
elaborează, organizează şi administrează, jocul de noroc bingo transmis prin intermediul
sistemelor reţelor de televiziune, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 77/2009 - privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc și prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 111/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009.
(2) Jocul de noroc “Uniplay Bingo Tv” (denumit în continuare “Uniplay Bingo Tv”),
este organizat prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune şi se desfăşoară potrivit
prezentului Regulament (denumit în continuare “Regulamentul“).
(3) Prin jocul bingo organizat prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune
“Uniplay Bingo Tv” se înţelege jocul caracterizat prin extrageri și premieri succesive de
numere în mod aleatoriu, prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip
loteristic, participanţii la joc fiind desemnaţi câștigători în condiţiile în care cartonul de joc,
pus la dispoziţie de Organizator în schimbul taxei de participare, are înscrisă combinaţia
completă de numere extrase până în acel moment, corespunzătoare următoarelor premii
succesive: linie, bingo, bingo acumulat, bila maximă și premiile speciale din fondurile de
rezervă.
ART.2. (1) Participarea la “Uniplay Bingo Tv” presupune cunoaşterea şi acceptarea
fără rezerve a tuturor prevederilor prezentului Regulament, care stipulează modul de
organizare şi administrare a jocului de noroc.
(2) Prezentul Regulament poate fi consultat, după caz, la sediul social, sediile
secundare autorizate de Organizator, precum și pe site-ul oficial al Organizatorului www.uniplay.ro.
ART.3. Jocul de noroc “Uniplay Bingo Tv” este transmis prin sistemul reţelor de
televiziune în baza acordului cu difuzorul de programe televizate şi se desfăşoară în sala/
platoul de transmisie autorizată de Organizator, conform prevederilor legale.
ART.4. (1) Este interzisă participarea minorilor la “Uniplay Bingo Tv”.
(2) Accesul minorilor în locațiile specializate pentru desfăsurarea jocurilor de noroc,
precum si participarea acestora la orice tip de joc de noroc sunt interzise.
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CAPITOLUL II
DEFINIŢII
ART.5. În înţelesul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au
următoarele semnificaţii:
joc de noroc - se înţelege acea activitate comercială care îndeplineşte cumulativ
următoarele condiţii: se atribuie câştiguri materiale, de regulă băneşti, ca urmare a oferirii
publice de către Organizator a unui potenţial câştig şi a acceptării ofertei de către participant,
cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, câştigurile fiind atribuite prin
selecţia aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent de modul
de producere a acestora;
jocul “Uniplay Bingo Tv”- este un joc de noroc de tip bingo transmis prin intermediul
sistemelor reţelelor de televiziune, cu câştiguri generate de elemente aleatorii, organizat prin
folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin
extrageri şi premieri succesive, fără prezenţa fizică a jucătorilor;
preţul cartonului de joc - taxa de participare directă, respectiv suma de bani
percepută direct de la jucător de către Organizator în schimbul dreptului de participare la joc;
organizator – societatea MONTE CALM PLAY S.R.L. având datele de identificare
menţionate la art. 1 alin. (1);
jucător/participant – orice persoană fizică majoră care prin achitarea preţului stabilit
de Organizator are dreptul legal să participe la joc. Participarea la joc presupune acceptarea
necondiţionată a Regulamentului “Uniplay Bingo Tv”;
regulament - ansamblul de reguli convenţionale ce cuprinde atât reguli ale jocului, cât
şi raporturi convenţionale dintre părţile implicate în joc;

CAPITOLUL III
CARTONUL DE JOC
ART.6. (1) La ediţiile “Uniplay Bingo Tv” se participă valabil numai cu cartoane
tipizate, tipărite exclusiv de către Compania Națională ”Imprimeria Naţională” S.A., puse în
vânzare de către Organizator.
(2) Cartoanele sunt prevăzute, cu elemente de siguranţă suplimentare, care permit
diferenţierea de cartoanele folosite la jocul tip bingo desfășurat în săli de joc.
(3) Pe fiecare carton este inscripţionată contravaloare taxei de participare.
ART.7. (1) Cartoanele de joc conţin 15(cincisprezece) numere diferite între ele, de la
1 la 90 inclusiv, distribuite pe trei linii orizontale, a câte cinci numere fiecare.
(2) Cartoanele se grupează în topuri.
(3) Cartonul de joc este unic determinat prin seria sau numărul topului, numărul de
ordine în cadrul topului și elementele de siguranţă.
(4) Cartoanele dintr-un top pot fi grupate în serii numerotate, o serie fiind compusă
din cartoane cu combinaţii de 15(cincisprezece) numere dispuse aleatoriu și talon/taloane
bonus, care pot fi obținute suplimentar de către jucători, fără perceperea de taxe sau costuri
suplimentare, pentru anumite evenimente/extrageri speciale, acestea fiind înseriate și
numerotate cu același număr de serie aferent cartoanelor. Pe verso este tipărită o casetă în
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care jucătorul îşi va completa lizibil datele de identificare solicitate de Organizator.
ART.8. Pe verso cartonului de joc este tipărit un extras din prezentul Regulament,
precum şi caseta în care jucătorul îşi va completa lizibil datele de identificare solicitate de
Organizator.

CAPITOLUL IV
PERSONALUL
ART.9. Jocul de “Uniplay Bingo Tv” este deservit direct de personalul propriu
angajat al Organizatorului, iar pentru activitățile conexe organizării jocului, respectiv
organizarea activităţii financiar-contabile, de pază, de transport valori şi altele asemenea,
precum şi pentru obţinerea dreptului de folosinţă a mijloacelor de joc sau a spaţiului/spaţiilor
în care se organizează jocul de noroc, Organizatorul poate încheia contracte cu persoane
fizice sau cu persoane juridice, în condiţiile legii.
ART.10. Personalul operator de joc din sală/platoul de transmisie va avea atribuţiile
prevăzute în Regulamentul Intern – partea specială aprobat de Oficiul Național pentru Jocuri
de Noroc.
ART.11. Distribuţia/vânzarea cartoanelor bingo se realizează prin toate formele
permise de lege în materia vânzării-cumpărării. Vânzarea cartoanelor se va putea face prin
punctele de distribuţie, prin personal propriu angajat – agenţi de vânzări, prin mandatari pe
bază de comision (inclusiv prin intermediul procesatorilor de plati electronice, prin
intermediul operatorilor reţelelor de telefonie fixă și mobilă, etc), prin puncte de vânzare fixe,
inclusiv sistem on-line sau mobile, potrivit prevederilor Regulamentului Intern – partea
specială și normelor legale în materia vânzării-cumpărării.
ART.12. Salarizarea/remuneraţia, după caz, a personalului, colaboratorilor şi
mandatarilor se va face conform legislaţiei în domeniu, în vigoare.
ART.13. Salariaţii, colaboratorii şi mandatarii Organizatorului sunt obligaţi să
cunoască şi să aplice integral şi întocmai prevederile Regulamentului şi normele legale
incidente în vigoare. Nerespectarea sau neaplicarea integrală şi întocmai a Regulamentului şi
normelor legale incidente atrage răspunderea disciplinară, materială, contravenţională sau
penală, după caz. Orice neînţelegeri intervenite între participanţii la joc şi persoanele de mai
sus, si care nu au legatură cu organizarea si exploatarea jocului de noroc, nu sunt opozabile
Organizatorului, ele privind direct şi exclusiv persoanele fizice în cauză, fără nici un fel de
responsabilitate din partea Organizatorului.

CAPITOLUL V
PARTICIPAREA LA JOC
ART.14. La Jocul “Uniplay Bingo Tv” se participă valabil numai cu cartoane puse în
vânzare de Organizator. Cartoanele achiziționate dau dreptul jucătorului să participe numai la
ediția din data imprimată pe cartonul de joc.
ART.15. Fiecare jucător poate achiziționa un numărul nelimitat de cartoane de joc.
ART.16. (1) Achiziționarea cartoanelor de joc se va putea face direct din punctele de
vânzare fixe sau mobile, fie prin intermediul unui serviciu pus la dispoziție de Organizator,
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cu ajutorul unui agent propriu de vânzare ”Uniplay Bingo Tv” a cartoanelor de joc.
(2) Agentul propriu de vânzare ”Uniplay Bingo Tv” este o persoană desemnată de
Organizalor pentru a efectua, pe seama si în contul participanților la joc, a tuturor
formalităților necesare pentru a conferi dreptul de participare la jocul de noroc, conform
prevederilor prezentului Regulament.
(3) Accesul la serviciul pus la dispoziție de Organizator se va face în toate punctele de
vânzare (puncte fixe, mobile, stradale, de interior, etc), prin intermediul unor terminale de
vânzare a cartoanelor de joc. Accesul la serviciu este permis oricărei persoane fizice care a
împlinit vârsta de 18 ani si care acceptă si îsi însuseste prevederile prezentului Regulament.
ART.17. (1) ”Uniplay Bingo Tv” vinde cartoane de bingo pentru jocul de noroc
”Uniplay Show”, în punctele sale de vânzare, prin angajații proprii sau prin intermediul unor
terminale de vânzare si cu ajutorul agentului propriu de vânzare ”Uniplay Bingo Tv”.
(2) La cumpărare jucătorul va achita mai întâi contravaloarea cartoanelor de joc pe
care doreşte să le achiziţioneze, după care va primi copia printată a cartoanelor achiziționate,
puse la dispoziţie de către Organizator, prin intermediul terminalelor de vânzare din punctele
de vânzare, fie cartoanele propriu-zise. În momentul cumpărării, odată cu achitarea taxei de
participare, jucătorii îsi însusesc si acceptă prevederile prezentului Regulament de joc si îsi
dau acceptul ca agentul propriu de vânzare ”Uniplay Bingo Tv” să efectueze, pentru fiecare
cumpărător în parte, toate formalitățile cu privire la: completarea/printarea datelor personale
pe spatele cartonului de joc; introducerea în urna special amenajată a taloanelor bonus oferite
pentru anumite evenimente; depunerea, în urna special amenajată a cartoanelor necâstigătoare
bonus, dacă, după data desfăsurării partidei, participantul la joc nu a obținut nici un premiu în
partida curentă.
(3) La momentul cumpărării/achitării taxei de participare, la solicitarea expresă a
participanților la joc, cartonul în original se va remite clientului prin expediere prin postă la
adresa menționata de acesta.
(4) Nici o reclamaţie asupra aspectelor menţionate la alin. (1) si (2), ulterioară
momentului cumpărării cartonului de joc, nu va fi luată în considerare de către Organizator.
ART.18. Jucătorii fac dovada participării la ediția de joc, în funcție de modalitatea de
achiziționare a mijloacelor de joc, cu cartoanele deținute sau copia cartoanelor eliberate prin
intermediul terminalelor de vânzare puse la dispoziție de către Organizator.
ART.19. Participarea la o anumită extragere se poate face numai până în ziua şi ora
anunțate de Organizator pentru închiderea vânzărilor, după un program stabilit şi anunţat de
Organizator. După închiderea programului stabilit nu se mai pot cumpăra cartoane de joc
pentru extragerea respectivă.

CAPITOLUL VI
EDIȚIA de “Uniplay Bingo Tv”
ART.20. Jocul “Uniplay Bingo Tv” se desfăşoară în sala autorizată/platoul prin
transmisia, în direct, prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune.
ART.21. Sala/platoul de transmisie îndeplinește condițiile de bază prevăzute în
O.U.G. nr. 77/2009 :
a) are asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea activităţii;
b) este prevăzută cu instalaţie de sonorizare care asigură o audiţie optimă;
c) calculatorul de coordonare şi gestiune a jocului este prevăzut cu sursă de alimentare
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neîntreruptibilă;
d) este prevăzută cu circuit electric de siguranţă;
e) respectă condițiile legale privind normele igienico-sanitare, prevenirea și stingerea
incendiilor.
ART.22. Sala/platoul de transmisie este dotată cu următoarele dispozitive și
echipamente:
a) aparat de extragere aleatorie a numerelor, respectiv turbosuflantă prevăzută cu
serpentină la vedere, pentru care există verificare tehnică acordată de Biroul Român
de Metrologie Legală;
b) un panou cu afişaj luminos, comandate electronic, prin intermediul cărora vor fi
afişate principalele date de joc: premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo
acumulat, fondul de rezervă, preţul cartonului, intervalul de serie vândut, numărul de
cartoane vândute, bila maximă, numărul de bile extrase şi premiile speciale;
c) un panou cu afişaj luminos, prin intermediul căruia vor fi afişate numerele extrase;
d) calculator electronic coordonator de joc, pentru gestiunea contabilă a jocului, prevăzut
cu un monitor de control şi imprimantă;
e) alte dispozitive şi accesorii specifice jocului tip bingo, respectiv tastatură,
întrerupătoare, instalaţii audio etc..
ART.23. (1) Comenzile echipamentului de joc sunt efectuate exclusiv prin
intermediul calculatorului.
(2) Pe hârtia imprimantei calculatorului vor fi precizate, în mod obligatoriu,
următoarele date: ”Partida numărul” (enumerarea cronologică a jocurilor de bingo
organizate, număr partidelor/jocurilor); ”Ora începerii partidei”; ”Data Partidei”; ”Topuri
în joc” (intervalul de serie vândut); ”Cartoanelor vândute” (numărul cartoanelor vândute);
”Preț Carton”; ”Premiu linie”; ”Procent premiu linie”; ”Premiu bingo”; ”Procent premiu
bingo”; ”Premii Speciale”; ”Premiu Linie Acumulată”; ”Procent linie acumulată”; ”Bila
maximă linie acumulată”; ”Premiu Bingo Acumulat”; ”Procent bingo acumulat”; ”Bila
maximă bingo acumulat”; ”Fond de Rezervă inițial”; ”Fond de Rezervă”; ”Procent fond de
Rezervă”; ”Total procent de premiere”; ”Bile Jucate”; ”Cartoane cu linie”; ”Carton”,
”Total Cartoane Valide”; ”Premiu linie pe carton”; ”Total premii linie”; ”Procent premiu
linie”; ”Cartoane cu bingo”; ”Carton”, ”Total Cartoane Valide”; ”Premiu bingo pe
carton”; ”Total premii bingo”; ”Procent premiu bingo”; ”Ora terminării partidei”.
(3) Hârtia de imprimantă, cuprinzând datele de joc, constituie baza întocmirii unui
document contabil şi se păstrează ca atare, împreună cu acesta conform normelor financiar
contabile în vigoare.
ART.24. Gestiunea jocului “Uniplay Bingo Tv” pentru o singură ediţie de joc, se
realizează exclusiv de către Organizator şi se validează pentru fiecare ediţie de joc (emisiune
televizată) de către o comisie de validare formată din 5(cinci) membri, dintre care un
preşedinte numit de Organizator, gestiunea ediţiei de joc (emisiunii televizate) fiind
evidenţiată pe hârtia imprimantei calculatorului.
ART.25. Comisia de validare a premiilor, constituită pentru fiecare ediţie de joc
(emisiune televizată), va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde, evidenţa cartoanelor
vândute pentru jocul respectiv, numărul și valoarea premiilor stabilite și acordate de
Organizator, care vor respecta prevederile art. 105 din Normele metodologice de aplicare a
O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.
ART.26. Emisiunea Jocului “Uniplay Bingo Tv” constă în efectuarea ediției de bingo
propriu-zise, precum și alte evenimente artistice, probe, întreceri pentru divertisment stabilite
de Organizator.
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ART.27. Înainte de începerea fiecărei partide se vor anunţa, în direct, pe postul de
televiziune: numărul de topuri vândute sau intervalul de cartoane vândute din cadrul unui top,
preţul cartonului de joc şi valoarea premiilor puse în joc. Aceste informaţii se vor afişa pe
panoul cu datele generale de joc din sala, precum si pe micile ecrane.
ART.28. Ediţia Jocului “Uniplay Bingo Tv” va cuprinde extragerea succesivă a
bilelor din urnă şi anunţarea numerelor cu voce tare şi clară, acestea afişându-se pe panoul cu
numere extrase din sala de joc, în acelaşi timp transmise în direct şi pe micile ecrane.
ART.29. Extragerea succesivă a bilelor din urnă se va întrerupe atunci când
personalul operator de joc, prin intermediul calculatorului coordonator de joc, constată faptul
că există cel puţin un carton valabil dintre cele vândute, care conţine combinaţia completă de
numere pentru acordarea premiului de Linie, respectiv, premiului de Bingo.
ART.30. Combinaţiile câştigătoare de Linie şi Bingo se vor verifica prin vizualizarea
cartoanelor căştigătoare de către jucătorii aflaţi în faţa micilor ecrane. Aceste cerinţe se vor
îndeplini în mod obligatoriu atât la premiul de Linie cât şi la premiul de Bingo. Partida se
desfăşoară numai în prezenţa membrilor comisiei de validare legal constituită.
ART.31. Odată terminată ediția, se declară nule/necâstigătoare cartoanele de joc care
nu au fost premiate.

CAPITOLUL VII
PREMIILE
ART.32. (1) Procentul de premiere din totalul rulajului încasărilor va fi de minimum
40% şi va fi constituit pe fiecare joc obişnuit, cu excepţia jocurilor la care se acordă premii
speciale atunci când se va respecta doar procentul minim. Exemplificăm, cu ocazia verificării
tehnice de către Biroul Român de Metrologie Legală că au fost folosite următoarele procente
de premiere din totalul rulajului încasărilor: premiul o linie 0,57%, premiul de bingo 2,89% şi
fond de rezervă 36,54%.
(2) Premiile speciale ale fiecarei ediții vor fi stabilite de Organizator, consemnate în
Procesul-verbal de validare întocmit de Comisie.
(3) Procentul de premiere este compus din suma procentelor ce reprezintă premii de
linie, de bingo, precum şi din procentul aferent constituirii fondului de rezervă.
(4) Premiul de bingo acumulat se va constitui din fondul de rezervă.
(5) Premiile se vor acordă în lei, prin rotunjire fără zecimale.
(6) Fondul de rezervă va putea fi folosit la acordarea premiilor speciale şi la
reconstituirea opţională a premiului de Bingo acumulat, în cazul în care acesta a fost acordat.
(7) Pentru o perioadă de 3(trei) luni de la data acordării autorizaţiei de exploatare,
Organizatorul poate constitui fond de rezervă din resursele financiare proprii, pe care ulterior
le poate recupera.
(8) Premiile speciale ce derivă din exploatarea jocului “Uniplay Bingo Tv”, se
constituie numai din fondul de rezervă.
ART.33. În cadrul ediției “Uniplay Bingo Tv” se vor acorda din fondul total de
premiere 2(două) categorii principale de premii: premii obişnuite şi premii speciale.
1. PREMIILE OBIŞNUITE
1.1. LINIE - când a fost realizată combinaţia de 5(cinci) numere pe una din cele 3
(trei) linii orizontale (superioară, centrală sau inferioară). Se va premia numai prima
sau primele combinaţii obţinute.
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1.2. BINGO – când a fost realizată combinaţia de 15 numere pe un carton de joc. Se
va premia numai prima sau primele combinaţii obţinute.
Atât în cazul premiului de LINIE, cât şi în cazul premiului de BINGO, realizarea mai
multor combinații câştigătoare în cadrul aceleiași ediții, determină distribuirea proporțională
a premiilor.
1.3. BINGO ACUMULAT ”UNI MAGNIFICUL” constituit din fondul de rezervă
pentru fiecare ediție în parte, se acordă integral, la bila maximă stabilită şi anunţată de
Organizator.
Necâştigarea (nerealizarea) BINGO ACUMULAT ”UNI MAGNIFICUL” până la bila
maximă stabilită şi anunţată de Organizator, atrage reportarea lui pentru ediția următoare.
Se interzice acordarea parţială a acestuia în cote fixe, precum şi acordarea unor premii
speciale din premiul de BINGO ACUMULAT ”UNI MAGNIFICUL”.
2. PREMIILE SPECIALE sunt premii exclusiv din fondul de rezervă şi se acordă,
jucătorilor, prin oferirea de bonusuri (beneficii obtinute suplimentar fara perceperea de taxe
sau costuri suplimentare). Bonusurile pe care le poate acorda Organizatorul pot fi:
- sub forma unor ”taloane bonus”, atasate cartoanelor de joc achiziționate, ”taloanele bonus”
fiind folosite pentru anumite evenimente/partide speciale;
- sub forma unor ”necâstigătoare bonus”, acordate într-o perioadă determinată, respectiv de la
data desfăsurării partidei si a declarării cartoanelor de bingo ca fiind necâstigătoare si până la
data extragerii următoare de bingo;
- ambele tipuri prezentate anterior.
Cu ajutorul bonusurilor acordate, jucătorii au posibilitatea de a participa la extragerile
suplimentare si a câstigării unor premii speciale.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a alege modul de acordare a premiilor speciale,
numărul şi valoarea extragerilor de premii speciale. Toate aceste elemente vor fi menţionate
în decizia Organizatorului înaintea fiecărei ediții de joc. Principalele categorii de premii
speciale acordate sunt:
(1) premii acordate în sume fixe - prin intermediul extragerilor directe a
bonusurilor oferite participantilor la joc;
(2) premii acordate în sume variabile - la apelurile telefonice, la care posesorii
bonusurilor obținute suplimentar, dintre cele extrase din urne, ce vor fi apelaţi, în
direct, de către Organizator, prin intermediul liniilor telefonice, vor alege un
simbol căruia îi va fi atribuit un premiu stabilit de Organizator, înainte de
începerea partidei, conform deciziei ediției. Aceste premii se vor acorda fără a se
solicita participanților răspunsuri la întrebări de cultură generală, inteligență sau
perspicacitate, şi nu presupun taxe suplimentare de participare. Condiţia
participării este deținerea de cartoane de joc valabile la ediția de joc curentă,
cartoane ale căror elemente de identificare gen: număr top, număr și serie carton
vor fi anunțate, în direct, în maxim 3(trei) minute din momentul în care aceste
date au fost solicitate de către prezentatorii emisiunii televizate. Totodată,
cartoanele declarate în direct vor fi prezentate de către câștigător și predate
Organizatorului în momentul decontării premiului, sub sancțiunea decăderii din
dreptul de a ridica/revendica premiul. Jucătorul va fi apelat o singură dată, pe un
singur număr de telefon, completat în condițiile prezentului Regulament în
rubrica pretipărită corespunzătoare. În situația în care jucătorul apelat, în direct,
de către Organizator nu răspunde la apelul telefonic, respectiv, răspunde la apelul
telefonic și închide telefonul înainte ca jucătorul să fie identificat cu numele și
prenumele acestuia, sau nu deține cartoane valide la ediția curentă, va putea primi
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un premiu de consolare a cărui cuantum va fi stabilit prin decizia Organizatorului.
Organizatorul nu va deconta premii pentru bonusuri completate cu date de
identificare ale minorilor.
ART.34. Organizatorul poate acorda premii speciale care pot consta în: bani; bunuri
mobile - aparate de uz casnic şi gospodăresc; autoturisme; excursii în ţară şi străinătate;
bunuri imobile - apartamente sau garsoniere; cartoane de joc pentru edițiile următoare; alte
premii permise de legislaţia în vigoare.
ART.35. În înţelesul prezentului Regulament valoarea premiilor este brută. Impozitul
datorat Bugetului de stat de către câştigători va fi reţinut de către Organizator conform
legislaţiei în vigoare prin stopaj la sursă.

CAPITOLUL VIII
VALIDAREA PREMIILOR
ART.36. (1) Fiecare ediție “Uniplay Bingo Tv” se va desfăşura sub directa
supraveghere a unei comisii a cărei componenţă va fi stabilită de către Organizator potrivit
normelor legale în vigoare. Aceasta va întocmi un Proces-verbal de constatare şi validare a
ediției, care împreună cu hârtia imprimantei calculatorului constituie baza gestiunii
înregistrărilor ulterioare şi acordării premiilor.
(2) Membrii Comisiei garantează prin participare şi semnătură corectitudinea tuturor
operaţiunilor aferente ediției “Uniplay Bingo Tv”.
ART.37. Înainte de începerea ediției, cartoanele de joc care nu participă la extragere,
din intervalul de topuri pus la vânzare, indiferent din ce motive, sunt prezentate Comisiei în
vederea anulării şi consemnării în Procesul-verbal al ediției. Pentru cartoanelor de joc anulate
nu poate fi formulată nici o pretenţie, sub nici un titlu, faţă de Organizator.
ART.38. Dacă la ediția “Uniplay Bingo Tv” sunt identificate tentative evidente de
fraudă (ştersături, falsificări, modificări a stării fizice, etc.) sau cartonul nu conţine datele de
identificare solicitate de rubricile pre-tipărite, Comisia va anula cartonul respectiv.
ART.39. Organizatorul este exonerat de orice răspundere şi nu poate fi obligat la
plată, sub nici un motiv, în cazul în care se constată erori materiale în publicarea și afişarea
ulterioară a rezultatelor extragerilor, faţă de rezultatele consemnate de Comisie în proceseleverbale de validare a ediției.

CAPITOLUL IX
DECONTAREA PREMIILOR
ART.40. Premiile aferente unei ediții se decontează numai deținătorilor de cartoane
de joc care au fost vândute în perioada stabilită de Organizator şi care îndeplinesc condiţiile
de premiere.
ART.41. (1) Decontarea premiilor se face, după caz, în numerar, prin virament sau
prin transfer electronic.
(2) Organizatorul poate stabili şi alte modalităţi şi locuri de plată a premiilor, în
scopul popularizării jocului şi premiilor acordate, cu respectarea prevederilor legale.
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ART.42. (1) Cartoanele de joc declarate câştigătoare precum şi premiile speciale
acordate pot fi publicate în media, sau pe site-ul oficial al Organizatorului.
(2) Jucătorii câştigători au obligaţia să îşi revendice premiile în termen de maxim
7(șapte) zile calendaristice de la data validării premiilor, sub sancţiunea decăderii din drept.
(3) Premiile nerevendicate în termenul de 7(șapte) zile de la alin. (2), vor fi reportate
la fondul de rezervă, nemaiputându-se formula pretenţii cu privire la acordarea acestora.
(4) Decontare premiilor se va face de către Organizator în maxim 3(trei) zile de la
data revendicării, în baza unei programări.
(5) Premiile revendicate și neridicate conform programării, în forma și termenul
menționate la alin. (4) se reportează la fondul de rezervă.
ART.43. (1) Premiile de Linie, Bingo, Bingo acumulat ”UNI MAGNIFICUL”, se vor
deconta pe baza cartoanelor de joc declarate câștigătoare. Pentru a fi validate, cartoanele de
joc trebuie să fie intacte, întregi, și având completate pe spatele cartonului în rubricile
pretipărite datele de identificare solicitate citeț, fără ștersături mecanice, prin radiere sau de
orice natură, și fără corecturi.
(2) Decontarea premiilor în condițiile alin. (1) se face personal pe baza actelor
oficiale, ce dovedesc datele de identificare ale câştigătorului de pe cartonul declarat
căștigător.
(3) Decontarea premiilor se poate face şi pe bază de procură specială notarială.
ART.44. Nu se decontează premii aferente cartoanelor deteriorate, modificate precum
şi cele de pe care nu pot fi identificate informațiile minime obligatorii solicitate de
Organizator.
ART.45. În cazul prezentării la decontare a unor cartoane suspecte de falsificare plata
premiile aferente va fi suspendată, iar mijloacele de joc vor fi reţinute de către Organizator
pentru cercetări şi expertize de specialitate, împreună cu orice documente care conţin
informaţii referitoare la identitatea persoanei care a prezentat cartoanele sau orice alte
informaţii utile cercetărilor ulterioare.
ART.46. În cazurile prevăzute la art. 45, decontarea premiilor se va efectua numai
după finalizarea acestor cercetări și îndeplinirea cumulativă a condițiilor de decontare
prevăzute de prezentul Regulament.
ART.47. Jucătorii care consideră că nu au primit premiile cuvenite în termenul
stabilit sau au primit altele decât cele cuvenite, pot face contestaţii, în scris, la sediul social al
Organizatorului, în termen de 5(cinci) zile calculat după caz, de la data programării sau
decontării. Contestaţia va fi însoţită obligatoriu de cartonul respectiv sau o copie a acestuia,
în situaţia în care jucătorul şi-a încasat deja câştigul. La primirea contestaţiei Organizatorul
va confirma primirea acesteia, eliberând jucătorului o dovadă privind înregistrarea.
ART.48. În cazul în care asupra unor premii se formulează din orice motiv, pretenţii
de către mai multe persoane, Organizatorul este exonerat de orice obligaţie şi răspundere
materială prin decontarea premiilor, în baza prezentării cartoanelor declarate câştigătoare în
termenele mai susmenționate. In acest caz litigiul va fi soluţionat exclusiv între persoanele
respective.
ART.49. Decontarea premiilor acordate cu ocazia desfășurării partidelor se va face
după cum urmează:
a) Premiile speciale fixe se vor deconta la orice agenție județeană a Organizatorului.
b) Premiile de Linie, Bingo și Bingo acumulat ”UNI MAGNIFICUL”, precum si
premiile speciale variabile, se vor deconta la sediul social al Organizatorului, sau la
sediul central din municipiul Bucuresti, în baza unei programări aprobată de către
conducerea societăţii.
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CAPITOLUL X
DISPOZITII FINALE
ART.50. În situaţiile de forţă majoră, astfel cum acestea sunt definite de lege,
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a decide, după caz, decalarea orei sau datei ediției.
ART.51. Pentru asigurarea transparenţei edițiilor, Organizatorul va putea aduce la
cunoştinţa publică datele privind numele şi/sau imaginea câştigătorilor. Organizatorul poate
face publicitate premiilor acordate şi câştigătorilor, făcând uz de toate mijloacele şi metodele
legale de realizare a acestui scop (televiziune, radio, presa scrisă, filme de reclamă, fotografii,
etc.).
ART.52. Eliberarea de atestate sau alte documente prin care se certifică câştigarea de
sume de bani sau obiecte se face de către Organizator numai la cererea organelor abilitate de
lege, în situaţiile în care se justifică un interes legitim potrivit normelor Codului de procedură
penală, în vigoare.
ART.53. Organizatorul îşi rezervă dreptul ca, în caz de necesitate, să aducă
Regulamentului orice modificări sau completări, ce vor intra în vigoare/devin opozabile, prin
îndeplinirea condiţiilor normelor legale, în vigoare.
ART.54. (1) Dispoziţiile prezentului Regulament vor intra în vigoare începând cu
data obținerii autorizației de exploatare a jocurilor de noroc tip bingo organizate prin
intermediul sistemelor rețelelor de televiziune, fiind aprobat de Adunarea Generală a
Asociaţilor Organizatorului din data de 23 noiembrie 2016.
(2) Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile legale în
vigoare incidente în măsura în care nu contravin celor mai susmenționate.
ART.55. În organizarea si exploatarea fiecărei ediții de “Uniplay Bingo Tv”
Organizatorul va respecta întocmai orice prevedere incidentă din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 77/2009 - privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc și respectiv,
Hotărârea Guvernului nr. 111/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009.

MONTE CALM PLAY SRL
prin Administrator,
BOGDAN COMAN
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ACT ADITIONAL
la REGULAMENTUL DE JOC
“UNIPLAY BINGO TV”
Regulamentul de joc “UNIPLAY BINGO TV” al Societății MONTE CALM PLAY
SRL, aprobat de Comitetul de Supraveghere din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de
Noroc prin Decizia nr. 2252 din 28.11.2016, si respectiv, Decizia nr. 2253 din 28.11.2016, se
modifică, după cum urmează:
1. Se completează prevederile art. 33, pct. 2, în sensul că, după alin. (2) se
introduce un nou alineat, ( (3) ), care va avea următorul conţinut:
”(3) PREMII UNIPLAY-JACKPOT, premii acordate sub forma unor jackpoturi
progresive, pe trei niveluri, in functie de bila la care se realizeaza bingo, la fiecare partida,
in cadrul extragerii, astfel:
•

Extra uniplay – cu un premiu fix, initial de 50.000 lei si bila maxima initiala de
realizare bingo este bila a 50-a;
In cazul in care premiul nu se acorda, la editiile urmatoare valoarea premiului creste cu o
valoare procentuala din taxa de participare colectata pentru fiecare editie in parte, valoare
ce va fi stabilita anterior inceperii editiei de joc, prin Decizia scrisa a Organizatorului de
constituire a premiilor, iar la bila maxima creste cu cate un numar la fiecare editie, pana la
castigarea premiului.
•

Premium uniplay - cu un premiu fix, initial de 70.000 lei si bila maxima
initiala de realizare bingo este bila a 45-a;
In cazul in care premiul nu se acorda, la editiile urmatoare valoarea premiului creste cu o
valoare procentuala din taxa de participare colectata pentru fiecare editie in parte, valoare
ce va fi stabilita anterior inceperii editiei de joc, prin Decizia scrisa a Organizatorului de
constituire a premiilor, iar la bila maxima creste cu cate un numar la fiecare editie, pana la
castigarea premiului.
•

VIP uniplay - cu un premiu fix, initial de 100.000 lei si bila maxima initiala
de realizare bingo este bila a 40-a.
In cazul in care premiul nu se acorda, la editiile urmatoare valoarea premiului creste cu o
valoare procentuala din taxa de participare colectata pentru fiecare editie in parte, valoare
ce va fi stabilita anterior inceperii editiei de joc, prin Decizia scrisa a Organizatorului de
constituire a premiilor, iar la bila maxima creste cu cate un numar la fiecare editie, pana la
castigarea premiului.
In cazul in care este castigat unul, doua sau toate trei premiile speciale descrise mai
sus,acesta sau acestea vor fi acordate integral castigatorului de bingo cu numarul de top
care rezulta din extragerea aleatorie, dintr-un bol, a cifrelor care compun numerele topurilor
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puse in joc. Stabilirea topului castigator se va face prin extragerea unor bile numerotate de
la 0 la 9, incepand cu extragerea cifrei unitatilor, continuand cu cea a zecilor, apoi a miilor,
e zecilor de mii, in functie de numerele topurilor vandute pentru editia respectiva, pana la
realizarea topului castigator.
In momentul castigarii premiului sau premiilor Unijackpot, pentru editia urmatoare
valoarea premiilor va porni de la suma minima prevazuta in Regulament pentru fiecare
categorie de jackpot in parte, precum si de la bila aferenta.

2. Se modifică prevederile art. 54 alin. (1) care vor avea următorul conţinut:
“(1) Dispoziţiile prezentului Regulament au intrat în vigoare începând cu data 1
decembrie 2016, fiind aprobat de Adunarea Generală a Asociaţilor Organizatorului din data
de 23 noiembrie 2016, si respectiv, Comitetul de Supraveghere din cadrul Oficiului Național
pentru Jocuri de Noroc prin Decizia nr. 2252 din 28.11.2016, si respectiv, Decizia nr. 2253
din 28.11.2016, fiind actualizat la data de 11 ianuarie 2017, cu mențiunea că modificările si
completările supuse aprobării prin Actul adițional din 11 ianuarie 2017 vor intra în vigoare,
conform prevederilor legale după aprobarea din partea ONJN.”
3. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului de joc “UNIPLAY BINGO TV”,
nevizate de prezentul Act adiţional își păstrează valabilitatea.
4. Se aprobă actualizarea Regulamentului de joc “UNIPLAY BINGO TV” la data
de 11 ianuarie 2017 conform prevederile prezentului Act adițional.
5. Prevederile prezentului act adițional au fost aprobate de Adunarea Generală a
Asociaţilor a MONTE CALM PLAY SRL din data de 11 ianuarie 2017, urmând a intra
în vigoare după aprobarea din partea ONJN.
Bistriţa, 11.01.2017

SC MONTE CALM PLAY SRL
prin Administrator,
Ciprian Smarandoiu
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