
REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “#MoșulÎmpiedicat” 

Art 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 
“#MoșulÎmpiedicat” 

1.1 Concursul cu titlul “#MoșulÎmpiedicat” (denumit in continuare „Campania”) este organizat 
şi desfăşurat de La Provincia, prin societatea Avicarvil SRL, cu sediul în Com. Francesti, Sat 
Francesti, nr. 1, judetul Valcea, înscrisă la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul 
J38/420/2008, CIF RO18658662, reprezentată prin SC Carmistin International SRL, prin dl 
Binder Ettien Tiberiu.  

1.2 Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului 
Regulament Oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare 
“Regulament Oficial”). 

1.3  Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public, conform legislaţiei aplicabile din 
România, pe web site-ul Organizatorului, respectiv https://laprovincia.ro/, cat si pe pagina de 
facebook LaProvincia la sectiunea Notes. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau 
schimba dispozitiile prezentului Regulament Oficial, urmând ca modificările respectiv să intre în 
vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestora pe web site-ul Organizatorului, cu 
un numar minim de 2 zile inainte de inceperea concursului. 

1.4  Potrivit liberei decizii a Organizatorului, « Campania » poate fi mediatizata, inainte dar si pe 
parcursul derularii acesteia, in scopul informarii publicului si inclusiv prin intermediul unor 
materiale publicitare si/sau cu rol informativ ce vor putea fi difuzate/publicate prin mijloace de 
informare precum presa scrisa, radio si/sau online. Informatiile pe care astfel de materiale le pot 
contine vor fi completate si interpretate obligatoriu in conformitate cu prevederile prezentului 
Regulament Oficial. 

Art 2. DURATA CAMPANIEI 

2.1. Campania va incepe la data de 10.12.2019, ora 12:00 si se va finaliza la data de 19.12.2019, 
ora 13:00. 

Art 3. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

3.1. Campania organizată se desfăşoară pe pagina de Facebook LaProvincia. 

Art 4.  PREMIILE ACORDATE IN CADRUL CAMPANIEI 

Premiile ce se vor acorda in prezenta Campanie sunt premiile prezentate de organizatorii 
Concursului, atat pe pagina de Facebook LaProvincia, cat si pe site-ul https://laprovincia.ro/.  

Art. 5.   DREPTUL DE PARTICIPARE 

5.1 Au drept de participare la Concurs toti cei care acceseaza pagina de Facebook La Provincia. 

5.3 Inscrierea se face cu respectarea mecanismului de mai jos: 



Participă prin 3 pași simpli:  
1. Alătură-te comunității LaProvincia! 
2. Spune-ne într-un singur comentariu la postarea concursului care este cel mai amuzant sau 
ciudat cadou pe care l-ai primit și cine a fost #mosulimpiedicat care l-a adus… ca să râdeți 
împreună. 
3. Folosește în același comentariu hashtag-ul #mosulimpiedicat. 
 

Așteptăm comentarii amuzante și vom alege câștigătorii prin tragere la sorți. 
 

Art 6.  ACORDAREA PREMIILOR 

Castigatorii premiilor vor fi desemnati astfel: 

In data de 20 Decembrie 2019, prin extragere, Organizatorii Concursului vor extrage 6 
castigatori, avand urmatoarele premii: 

Slow cooker Crock-Pot SCCPRC507B-050, 4.7 l, 2 Setari gatit, Vas de ceramica detasabil, 
Negru, valoare 499,99 lei - 2 bucati 

Mixer cu bol Tefal PowerMix HT615138, 500 W, 3.3 l, 5 Viteze + Turbo, Alb, valoare 314,99 
lei - 2 bucati 

Masina de paine Tefal Pain Plaisir PF220, 700 W, 1000 g, 17 programe, Negru, valoare 559,99 
lei  - 2 bucati 

Premiile sunt in valoare totala de 2.749,94 lei. 

Castigatorii vor fi anuntati pe pagina de Facebook LaProvincia, precum si pe site-ul 
https://laprovincia.ro/ in data de 20 Decembrie 2019. 

6.1. Dupa anuntarea castigatorilor, acestia au termen pana la 30 Ianuarie 2020 pentru a lua 
legatura cu Organizatorii Concursului, printr-un mesaj privat pe Facebook LaProvincia, in care 
sa ofere urmatoarele detalii: Nume, Prenume, Adresa de livrare a premiului, numar de telefon, 
adresa de e-mail. 

Termenul de acordare al premiilor este de 20 Februarie 2020. 

6.2. Premiile care se vor acorda in prezenta Campanie, nu vor putea fi schimbate cu 
contravaloarea acestora in bani. 

6.3. PREDARE PREMIILOR CATRE CASTIGATORI SE VA FACE PE BAZA DE 
PROCES-VERBAL DE PREDARE PRIMIRE doar dupa identificarea castigatorului, verificarea 
si validarea indeplinirii tuturor conditiilor de participare / inscriere la prezenta Campanie. 



6.4. În cazul în care, pana la 20 Februarie 2020, câştigătorii nu semnează procesul verbal cu 
organizatorul, aceştia vor pierde premiul, premiile astfel neacordate nefăcând obiectul unei noi 
trageri la sorţi. 

 

 

Art 7. LIMITAREA RASPUNDERII 

7.1 Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către 
câstigători si/sau de către persoanele care îl reprezinta legal în legătură cu premiul câstigat. 

7.2 Organizatorul nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de 
proprietatea premiilor dupa acordarea acestora. Organizatorul nu este raspunzator pentru 
calitatea premiilor si nu acorda termen de garantie, de utilizare sau functionare pentru premiile 
acordate in cadrul Campaniei, acestea fiind in sarcina producatorilor / distribuitorilor / 
furnizorilor care comercializeaza produsele / presteaza serviciile acordate sub forma de premii in 
cadrul Campaniei. 

7.3 Premiile vor fi acordate conform prezentului Regulament de catre Organizatori, 
Organizatorul neavand nicio raspundere cu privire la valoarea si calitatea premiilor.  

7.4 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se 
conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale 
legislatiei aplicabile. Participarea in aceasta Campanie inseamna pentru participanti aderarea 
neconditionată si irevocabila la termenii acesteia. 

7.5 Persoanele desemnate castigatoare pentru premiile acordate in prezenta campanie se obliga 
sa colaboreze cu reprezentantii Organizatorului si/sau ai Partenerilor in ceea ce priveste 
formalitatile necesare pentru a putea beneficia de premiul castigat. 

Art 8. TAXE SI IMPOZITE 

8.1 Organizatorul nu are nici o obligatie in ceea ce priveste taxele si impozitele. 

8.2 Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, 
cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (accesul la Internet în vederea 
înscrierii sau a solicitării Regulamentului Oficial de Desfăşurare al Campaniei etc.). Cheltuielile 
mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul 
Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piată, 
astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.  

Art. 9 NU SE POATE OPTA PENTRU PRIMIREA CONTRAVALORII IN BANI A 
PREMIULUI.  



9.1. În cadrul acestei Campanii nu este posibilă înlocuirea/schimbarea premiilor oferite cu 
contravaloarea acestora în bani si / sau alte premii si / sau alte beneficii de catre Organizator. 

Art 10. DISPOZITII FINALE 

10.1 Prin participarea la Campanie participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului 
Regulament Oficial si cu acceptarea in tot si neconditionata a acestor prevederi. 

10.2 In cazul in care, in urma unor verificari, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de 
participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda niciun premiu 
participantilor. 

10.3 In cazul in care organizarea Campaniei este impiedicata de evenimente de forta majora, 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea acestei 
Campanii.  

10.4 Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament Oficial de cate ori este 
necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati, cu publicarea modificarilor prin 
mijloacele de informare (pagina de facebook si website). 

Art. 11 PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

I.1 In masura in care, regulamentul prezentului Concurs implica prelucrarea Datelor cu           
caracter personal, Partile declara si garanteaza ca vor respecta toate prevederile legale si             
regulile aplicabile potrivit Legislatiei privind Protectia Datelor, atunci cand prelucreaza          
astfel de date, pe toata durata derularii Contractului. 

I.2 In sensul prezentului Regulament, “Date cu caracter personal” inseamna orice          
informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană          
identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special             
prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare,                
date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice,              
proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau          
sociale si legislatie privind Protectia Datelor inseamna Regulamentul (UE) 2016/679 al           
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția           
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind             
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul            
general privind protecția datelor). 

I.3 Avicarvil S.R.L. va prelucra Datele cu caracter personal ale Concurentului numai în            
conformitate cu instrucțiunile consemnate ale Concurentului (care pot fi de natură           
specifică sau generală, după cum sunt prezentate în prezentul Regulament sau           
comunicate în alt mod de către Concurent). Indiferent de prevederile de mai sus,             
Organizatorul poate prelucra Datele cu caracter personal ale Concurentului după cum           
impune legislația aplicabilă. În această situație, Organizatorul va lua măsuri rezonabile           
de a-l informa pe Concurent cu privire la o astfel de cerință, înainte ca Avicarvil S.R.L.                
să prelucreze datele, cu excepția cazului în care legea interzice acest lucru.  



I.4 Avicarvil S.R.L. va implementa măsuri corespunzătoare de natură tehnică și          
organizațională, de protecție față de distrugerea neautorizată sau ilegală, pierderea,          
modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la Datele cu caracter          
personal ale Concurentului. Aceste măsuri vor fi adecvate pentru prejudiciile care ar            
putea rezulta din prelucrarea neautorizată ilegală, pierderea accidentală, distrugerea,         
deteriorarea sau furtul Datelor cu caracter personal ale Concurentului care urmează a fi             
protejate. 

I.5 Avicarvil S.R.L. îl va informa pe Concurent, fără întârzieri nejustificate și în măsura             
permisă de lege, cu privire la orice solicitare a terților de a-și exercita drepturile              
conform legislației aplicabile privind protecția și confidențialitatea datelor și, la cererea           
în scris a Concurentului și pe cheltuiala acestuia, ținând cont de natura prelucrării, îl va               
ajuta pe Concurent să implementeze măsuri corespunzătoare de natură tehnică și           
organizațională, în masura în care acest lucru este posibil, pentru a contribui la             
îndeplinirea obligației Concurent de a da curs acestor solicitări.  

I.6 La cererea în scris a Concurentului și pe cheltuiala acestuia, ținând cont de natura              
prelucrării și de informațiile disponibile pentru Avicarvil S.R.L., îl va ajuta pe            
Concurent să își îndeplinească obligațiile prevăzute de articolele 32-36 ale GDPR sau            
de prevederile echivalente din legislația aplicabilă privind protecția și confidențialitatea          
datelor.  

 

La cererea în scris a Concurentului, va șterge sau îi va returna Concurentului toate aceste Date cu 
caracter personal ale Concurentului la încheierea furnizării serviciilor, cu excepția cazului în care 
legislația aplicabilă impune stocarea datelor cu caracter personal ale Concurentului. 

 

Organizator, 

La Provincia – Avicarvil SRL 

Prin Administrator 

Carmistin International SRL 

Binder Ettien Tiberiu  


