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REGULAMENT  

"Ajutăm România să audă!" 

 

1. Organizatorul Campaniei 

 1.1. Campania "Ajutăm România să audă!" (numită în cele ce urmează și "Campania") este 
organizată de S.C. LUGIA NEW SERV S.R.L., cu sediul în Ploiești, Bld. Republicii, Nr. 153, Bl. 
29C, Ap.1, județul Prahova,  înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/334/2009, CUI 
RO 25184219, denumită în continuare "Organizator". 

1.2. Decizia de derulare a Campaniei de testare gratuită a auzului conform regulilor din 
prezentul regulament ("Regulamentul") este finală și obligatorie pentru orice participant la 
Campanie. Regulamentul va fi făcut public pe pagina web destinată Campaniei. 

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/ completa și/sau schimba oricare dintre 
condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Campaniei, din motive 
întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.  

 

2. Scopul Regulamentului 

2.1. Prezentul Regulament stabilește modul de derulare a Campaniei, părțile implicate în 
desfășurarea activității, precum și persoanele cărora le este destinată Campania.  

 

3. Descrierea Campaniei  

 3.1. Campania "Ajutăm România să audă!" este o campanie cu caracter social, de 
conștientizare și educație pentru sănătate, ce presupune facilitarea accesării de servicii 
medicale de testare a auzului în mod GRATUIT, pentru toată populația României. 

3.2. Prezenta Campanie se desfășoară cu scopul de a crește gradul de conștientizare asupra 
impactului  pe care hipoacuzia și deficiențele de auz îl au asupra populației din România. 
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4. Locul desfășurării. Perioada 

 4.1. Campania se desfășoară la nivel național, conform unui program stabilit, în prima etapă 
sunt vizate județele Prahova, Buzău, Dâmbovița, Galați, Vrancea, Bacău, Neamț, Suceava, 
Botoșani, Argeș, Vâlcea, Olt, Dolj, Brașov, Sibiu, Alba și Hunedoara. 

Programul de desfășurare cu data și locația va fi publicat pe pagina web a Campaniei și va fi 
actualizat constant. 

4.2. Campania se desfășoară începând cu data de 19.04.2022, fiind alocate câte două zile 
fiecărei locații, cu posibilitatea de extindere, în funcție de numărul solicitărilor. Perioada 
Campaniei poate fi modificată, întreruptă sau încheiată de către Organizator în orice moment. 

 

5. Drept de participare 

5.1. Au dreptul să participe la Campanie orice persoane interesate de testarea auditivă, cu 
vârsta mai mare de 5 ani. 

 

6. Modul de desfășurare a Campaniei 

6.1. Persoanele care accesează serviciile medicale de testare auditivă își exprimă acordul 
pentru a fi  înregistrate în baza de date creată în acest scop, primesc informații referitoare la 
prevederile prezentei Campanii și la măsurătorile auditive care vor fi efectuate, precum și cu 
privire la rezultatele obținute și la interpretarea acestora.  

 Actul de screening auditiv se desfășoară în autorulota configurată și dotată corespunzător în 
acest sens, toate testele fiind efectuate de un Acustician Audioprotezist.  

După finalizarea testării, pacientul primește rezultatul și interpretarea acestuia. 

 

7. Alte condiții 

7.1. Orice reclamație având ca obiect Campania poate fi adresată în scris la adresa sediului 
social al Organizatorului sau transmisă pe email la office@soundservice.ro.   

7.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania oricând pe parcursul 
desfășurării acesteia, cu informare prealabilă prin mijloace de comunicare corespunzătoare 
(afișare pe site, pagini social media, etc.). 

7.3. Regulamentul Campaniei este afișat și disponibil gratuit pe site-ul www.soundservice.ro, 
pe toată durata desfășurării Campaniei. 

7.4. Prin participarea la această Campanie persoanele interesate declară că au fost informate, 
cunosc și acceptă integral toate prevederile prezentului Regulament. 
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