
                                                                                      

                                                                                

 

 

 

COMPANIA NAŢIONALĂ „LOTERIA ROMÂNĂ” - S.A. 
 
 
 
 

NORME 
PRIVIND DESFĂŞURAREA TRAGERILOR JOCULUI DE LOTERIE PASIVĂ 

"LOTERIA CRĂCIUNULUI" – ediţia 2018 

 
 

 
1.  Compania Naţională "LOTERIA ROMÂNĂ" - S.A. (denumită în continuare C.N.L.R.) organizează 
şi administrează jocul de loterie pasivă “LOTERIA CRĂCIUNULUI” – editia 2018, în acord cu 
prevederile Regulamentului privind organizarea şi administrarea jocurilor de tip loto 
traditionale, respectiv jocul de noroc "Loteria Pasivă". 
 

2.  Jocul de loterie pasivă “LOTERIA CRĂCIUNULUI” – editia 2018 conţine o singură serie 
ce cuprinde un număr de 250.000 bilete, prețul de vânzare al unui bilet fiind de 3 lei.  

Lansarea pe piaţă a acestei serii de loterie pasivă se estimeaza ca va avea loc cel mai 
tarziu in prima parte a lunii octombrie 2018.  

 

3.  Participarea se va face pe baza biletelor tipizate puse în vânzare de C.N.L.R., vândute  
până la data de 22.12.2018 inclusiv. 

 

 Este interzisă participarea minorilor la jocurile de “LOTERIE PASIVA”, implicit la jocul de 
loterie pasivă “LOTERIA CRĂCIUNULUI” – editia 2018. 

 

Biletul de loterie pasiva va cuprinde pe faţă informatii privind denumirea jocului (“Loteria 
Crăciunului”), data tragerilor, informatii privind numarul si valoarea castigurilor, elementele de 
siguranta, seria si numarul biletului, pretul biletului, iar pe verso informatii despre trageri, 
informatii privind numarul si valoarea castigurilor, elemente de siguranta, codul de bare de pret, 
denumirile datelor de identificare ale participantului (nume, prenume, adresa, localitate, 
judet, CNP, BI/CI), alte informatii de interes.  

 

Pe faţa fiecarui bilet va fi inscris codul seriei format dintr-o litera si doua cifre (C07) si  
numarul de ordine al biletului format din 6 cifre (din intervalul 000001 – 250000). 

 

Biletul de loterie pasiva va ramane in posesia participantului, care este obligat sa il 
pastreze in bune conditii.  

 
 
 
 

4.  La jocul “LOTERIA CRĂCIUNULUI” – editia 2018 vor fi acordate un număr total de                 
260 câștiguri in valoare totala de 350.000 lei, astfel: 

- 10 câștiguri a câte 10.000 lei fiecare,   
- 250 câștiguri a câte 1.000 lei fiecare.  

5. Tragerile pentru desemnarea biletelor castigatoare din cadrul acestui joc de loterie pasiva vor 
avea loc in data de 23.12.2018, in Bucuresti. 

 

Tragerile din cadrul acestui joc vor fi efectuate cu ajutorul unei urne utilizate pentru 
extragerea aleatoare de bile. 

 

Pentru desemnarea biletelor castigatoare din cadrul acestui joc se vor efectua doua trageri 
ale unor date de identificare ale biletelor (respectiv ale numarului de ordine in cadrul seriei), cate 
o tragere pentru fiecare categorie de castig, in urmatoarea ordine: 

 

5.1.   O tragere pentru desemnarea biletelor castigatoare aferente castigurilor cu 
valoare unitara de 10.000 lei: 

 

Se vor extrage din urna 6 bile (cifre) reprezentand numarul de ordine al biletului in 
cadrul seriei, respectiv un numar din intervalul 000001 – 250000. 
Extragerile se vor efectua de la dreapta la stanga, prima cifra extrasa reprezentand 
cifra unitatilor, iar ultima cifra extrasa reprezentand cifra sutelor de mii. 
 

Numarul din 6 cifre astfel extras va reprezenta numarul de ordine in cadrul seriei al 
primului bilet desemnat castigator pentru un castig cu valoare unitara de 10.000 lei, si 
totodata numarul de baza de la care se va aplica succesiv “pasul” pentru desemnarea 
celorlalte bilete castigatoare pentru aceasta categorie de castig. 
Pasul care va fi aplicat acestui numar de baza este “25.000”.  
Acest pas a fost stabilit prin raportarea numarului total de 250.000 bilete la numarul de 
10 castiguri cu valoare unitara de 10.000 lei (respectiv: 250.000 / 10 = 25.000).  

Acest pas va fi aplicat (adunat) succesiv la numarul de baza extras, pana in momentul 
in care vor fi desemnate in final toate cele 10 numere de ordine aferente celor 10 bilete 
desemnate castigatoare ale cate unui castig cu valoare unitara de 10.000 lei fiecare. 
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In momentul in care prin aplicarea succesiva a pasului se depaseste numarul 250.000,  
numararea se continua de la inceputul seriei.      

 

5.2.   O tragere pentru desemnarea biletelor castigatoare aferente castigurilor cu 
valoare unitara de 1.000 lei: 

 

Se vor extrage din urna 6 bile (cifre) reprezentand numarul de ordine al biletului in 
cadrul seriei, respectiv un numar din intervalul 000001 – 250000. 
Extragerile se vor efectua de la dreapta la stanga, prima cifra extrasa reprezentand 
cifra unitatilor, iar ultima cifra extrasa reprezentand cifra sutelor de mii. 
 

Numarul din 6 cifre astfel extras va reprezenta numarul de ordine in cadrul seriei al 
primului bilet desemnat castigator pentru un castig cu valoare unitara de 1.000 lei, si 
totodata numarul de baza de la care se va aplica succesiv “pasul” pentru desemnarea 
celorlalte bilete castigatoare pentru aceasta categorie de castig. 
Pasul care va fi aplicat acestui numar de baza este “1.000”.  
Acest pas a fost stabilit prin raportarea numarului total de 250.000 bilete la numarul de 
250 castiguri cu valoare unitara de 1.000 lei (respectiv: 250.000 / 250 = 1.000).  

Acest pas va fi aplicat (adunat) succesiv la numarul de baza extras, pana in momentul 
in care vor fi desemnate in final toate cele 250 de numere de ordine aferente celor 250 
de bilete desemnate castigatoare ale cate unui castig cu valoare unitara de 1.000 lei 
fiecare. 
In momentul in care prin aplicarea succesiva a pasului se depaseste numarul 250.000,  
numararea se continua de la inceputul seriei.      

 
 

Pentru ambele trageri mentionate la punctele 5.1. si 5.2., in situatia in care prin 
aplicarea pasului aferent se desemneaza un numar de ordine corespunzator unui bilet 
care a mai fost desemnat castigator in cadrul acestui joc de loterie pasiva, castigurile 
se cumuleaza.   

6. Operatiunile premergatoare si efectuarea tragerilor se desfasoara sub conducerea Comisiei 
de coordonare tragere si omologare rezultate, constituită special în acest scop şi formată din sase 
persoane, un preşedinte şi cinci membri, dintre care un membru este reprezentant al C.N.L.R. 

  Dacă unii din componenţii Comisiei de coordonare tragere si omologare rezultate, care au 
fost convocaţi, nu se prezintă la locul şi la ora fixată, comisia poate începe operaţiunile cu 
numărul de membri prezenţi, dar nu mai puţin de patru, din care unul va fi în mod obligatoriu 
reprezentantul C.N.L.R. 

7. În ziua efectuării tragerilor, inainte de inceperea acestora, se desfasoara operatiunile 
specifice de pregatire a urnei si bilelor utilizate la trageri, de verificare a integritatii si functionarii 
urnei, de verificare a integritatii bilelor si a numarului si asezarii acestora in urna. 

 

Pentru fiecare tragere din cele mentionate la punctele 5.1 si 5.2. din prezentele norme se 
utilizeaza 6 seturi de bile, dupa cum urmeaza: 

1) Pentru prima cifra extrasa (cifra unitatilor): 10 bile (de la 0 la 9) 
2) Pentru a doua cifra extrasa (cifra zecilor): 10 bile (de la 0 la 9) 
3) Pentru a treia cifra extrasa (cifra sutelor): 10 bile (de la 0 la 9) 
4) Pentru a patra cifra extrasa (cifra miilor): 10 bile (de la 0 la 9) 
5) Pentru a cincea cifra extrasa (cifra zecilor de mii): 10 bile (de la 0 la 9) 
6) Pentru a sasea cifra extrasa (cifra sutelor de mii): 

a) In situatia in care a 5-a cifra extrasa este cuprinsa intre 0-4:  3 bile (0, 1 si 2) 
b) In situatia in care a 5-a cifra extrasa este cuprinsa intre 5-9:  2 bile (0 si 1) 
c) In situatia in care primele 5 cifre extrase formeaza combinatia 00000: 2 bile (1 si 2) 
d) In situatia in care primele 5 cifre extrase formeaza combinatia 50000: 3 bile (0, 1 si 2). 

 

8. Înaintea fiecarei trageri se va anunţa clar categoria de castig (10.000 lei, respectiv 1.000 
lei) pentru care se va extrage numarul de ordine aferent primului bilet desemnat castigator 
pentru respectiva categorie de castig. 

Pentru castigurile cu valoare unitara de 10.000 lei: dupa efectuarea tragerii si  
desemnarea numarului de ordine aferent primului bilet castigator al unui castig cu valoare unitara 
de 10.000 lei, se va aplica succesiv “pasul” aferent pentru stabilirea numerelor de ordine 
corespunzatoare celorlalte bilete desemnate castigatoare pentru aceasta categorie de castig, 
conform celor prevazute la punctul 5.1. din prezentele norme. 
Pentru aceasta categorie de castig vor fi stabilite in total 10 numere de ordine corespunzatoare 
celor 10 bilete desemnate castigatoare ale cate unui castig cu valoare unitara de 10.000 lei. 

Pentru castigurile cu valoare unitara de 1.000 lei: dupa efectuarea tragerii si 
desemnarea numarului de ordine aferent primului bilet castigator al unui castig cu valoare unitara 
de 1.000 lei, se va aplica succesiv “pasul” aferent pentru stabilirea numerelor de ordine 
corespunzatoare celorlalte bilete desemnate castigatoare pentru aceasta categorie de castig, 
conform celor prevazute la punctul 5.2. din prezentele norme. 
Pentru aceasta categorie de castig vor fi stabilite in total 250 de numere de ordine 
corespunzatoare celor 250 de bilete desemnate castigatoare ale cate unui castig cu valoare 
unitara de 1.000 lei. 

9.  Rezultatele tragerilor, respectiv numerele de ordine aferente biletelor desemnate 
castigatoare, vor fi consemnate în Procesul Verbal al tragerii, semnat de către Comisia de 
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coordonare tragere si omologare rezultate, acesta constituind documentul oficial pe baza căruia 
se acordă câștigurile.  

Datele validate aferente biletelor castigatoare vor fi înscrise în ANEXA 1 si ANEXA 2 la 
Procesul Verbal al tragerii. 

Comisia de coordonare tragere si omologare rezultate va semna Procesul Verbal al tragerii, 
ANEXA 1 si ANEXA 2 la Procesul Verbal al tragerii, si le va introduce într-un plic ce va fi lipit, 
semnat de toți membrii comisiei şi va fi predat reprezentantului C.N.L.R. 

 

10.    Lista numerelor de ordine aferente biletelor desemnate castigatoare in cadrul acestui joc va 
fi publicata pe site-ul Loteriei Romane – www.loto.ro, in Revista “LOTO PRONO” si va fi disponibila 
pentru consultare in agentiile Loto.  

11.  Atribuirea câștigurilor va fi făcută pe baza prezentării biletului câştigător şi a actului de 
identitate. 

Un bilet castigator al acestui joc este un bilet care face parte din seria “Loteria Crăciunului” 
(cod serie C07) si al carui numar de ordine in cadrul seriei, tiparit pe faţa biletului, este identic cu 
unul dintre numerele de ordine stabilite castigatoare in cadrul acestui joc, conform celor 
prevazute la punctele 5.1. si 5.2. din prezentele norme. 

Biletele care nu indeplinesc conditiile de validare a castigurilor, prevazute in prezentele 
Norme privind desfasurarea tragerilor jocului de loterie pasiva “Loteria Crăciunului” – editia 2018 
si in Regulamentul privind organizarea şi administrarea jocurilor de tip loto traditionale, respectiv 
jocul de noroc "Loteria Pasivă", nu pot fi achitate. 

12. Castigurile cu valoare bruta de 10.000 lei se vor achita la valoarea neta rezultata dupa 
retinerea impozitului pe castiguri, la sediul central al C.N.L.R. din Bucuresti, str. Poenaru Bordea, 
nr. 20, sector 4. 

Castigurile cu valoare bruta de 1.000 lei se vor achita la valoarea neta rezultata dupa 
retinerea impozitului pe castiguri, pe plan local, la agentiile casierii platitoare resedinta de judet, 
iar pentru Municipiul Bucuresti (inclusiv zona limitrofa din Ilfov) la agentiile casierii platitoare din 
Bucuresti. 

 Câștigurile vor fi impozitate în conformitate cu legislația în vigoare. 

13.     Câştigătorii nu au posibilitatea de a solicita modificarea caracteristicilor câștigurilor. 

14.    Potrivit Regulamentului privind organizarea şi administrarea jocurilor de tip loto 
traditionale, respectiv jocul de noroc "Loteria Pasivă", solicitarea de catre participantii la joc  
a platii castigurilor se va face in termen de 90 de zile de la data tragerii. Dupa expirarea  
termenului de 90 de zile de la data tragerii, participantul castigator pierde dreptul de a mai obtine 
castigul.  

Dupa trecerea termenului de 90 de zile de la data tragerii, nu mai pot fi formulate pretentii 
cu privire la acordarea castigului. 

15.     După 90 de zile de la data tragerii, biletele de loterie pasiva "Loteria Crăciunului” (C07) vor 
deveni imprimate fără valoare. 

16.   În conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, 
participanții la jocurile de noroc organizate de C.N. Loteria Română S.A. sunt informați că 
C.N.L.R. S.A. prelucrează date cu caracter personal, cu bună credință, în scopuri determinate, 
explicite și legitime. 

Persoanele ale căror date sunt supuse prelucrării au următoarele drepturi: dreptul la 
transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei 
vizate, dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra 
datelor/dreptul la rectificare, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale 
luate în baza unei prelucrări automate, dreptul de a se adresa justiției, dreptul la ștergerea 
datelor (cu excepția situațiilor în care datele sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații 
legale), dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, care pot fi 
exercitate în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 
679/2016. 

Solicitările persoanelor vizate pot fi transmise pe adresa de e-mail gdpr@loto.ro sau la 
sediul C.N. Loteria Română S.A. din str. Poenaru Bordea nr. 20, sector 4, București. 

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul companiei, la adresa www.loto.ro/gdpr. 

17.     Prezentele Norme sunt disponibile pentru consultare la sediul central al C.N.L.R., la sediile 
unitatilor teritoriale ale C.N.L.R., in agentiile Loto si pe site-ul www.loto.ro.  
 

Reglementari pe care le abroga prezenta: Nu este cazul. 

Anexe care fac parte din prezentele Norme: 

- Proces Verbal din data de 23.12.2018 
- Anexa 1 la Procesul Verbal din data de 23.12.2018 
- Anexa 2 la Procesul Verbal din data de 23.12.2018 
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                                                                   Str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Bucuresti;  
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