
 

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI  FACEBOOK  

Poftă de pâine. Poftă de joacă! 

27 martie – 22 aprilie 2020 

 

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

Organizatorul Concursului Facebook “Poftă de pâine. Poftă de joacă!„ este Agropan Impex SRL (brand 

Panifcom), Calea Chisinaului nr. 29 Iasi, Judetul Iasi, RO 15576550 , J22/1251/2003, contul bancar: 

RO34RNCB0175033575030001 BCR Iasi, reprezentata prin d-na Cristina Potolinca, director executiv.  

Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru 

toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile 

în România. 

2. LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe pagina de facebook Agropan Impex Iaşi 

https://www.facebook.com/GrupulDeFirmePanifcom   

Pentru a participa la acest concurs, este necesar să aveţi cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com, 

completat cu o adresă de e-mail validă şi nume/prenume reale. 

 

3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI - 27 martie – 22 aprilie 2020, inclusiv. 

Concursul  “Poftă de pâine. Poftă de joacă!„ se desfășoară în perioada 27 martie – 22 aprilie 2020, 

inclusiv. Va fi desemnat 1 câștigător, cu ajutorul aplicatiei random.org daca sunt indeplinite urmatoarele 

conditii:  

- a postat un comentariu la concursul “Poftă de pâine. Poftă de joacă!„  pe pagina de Facebook 

https://www.facebook.com/GrupulDeFirmePanifcom, sub formă de fotografie conținând un 

sandwich  inedit/haios/colorat sau mâncarea preferată din pâine, alături de ambalajul oricărei pâini 

Panifcom, menționate în articolul 5. Câștigătorul este desemnat prin intermediul aplicatiei 

random.org, fiind persoana selectată prima în cadrul tombolei/raffle.  

- Atentie: In fotografie nu trebuie sa apară imagini cu persoane. 

Extragerea câștigătorului se va publica pe  pagina de facebook. 

https://www.facebook.com/GrupulDeFirmePanifcom. 

Dată extragere câștigător: prin random.org in data de 23 aprilie 2020. 
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4. INSCRIEREA IN CONCURS  

Concursul  “Poftă de pâine. Poftă de joacă!„  se desfășoară pe pagina de Facebook -  

https://www.facebook.com/GrupulDeFirmePanifcom.   

Pentru a participa la concurs, participanţii trebuie: 

- să deţină un cont de utilizator pe site-ul facebook.com cu nume/prenume reale; 

- să acceseze prezenta pagină de concurs aflată pe pagina de facebook ; 

- să fie înscris în concurs printr-un comentariu împreună cu o fotografie la postarea concursului ; 

- să respecte condițiile de participare de la art. 3, 5 si 6, ale prezentului regulament; 

- să aiba varsta minima de 18 ani. 

Sunt acceptate exclusiv comentariile care includ în mod integral aspectele solicitate şi explicate mai sus, 

în prezentul regulament. Vor fi şterse comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează 

violenţa sau un alt limbaj neadecvat. Organizatorul îţi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs 

a comentariilor ce nu respectă cerinţele concursului. 

Prin înscrierea la concurs, participantul garantează că are vârsta minimă împlinită de 18 ani şi că poate 

dovedi ulterior cu acte. 

Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în 

orice moment, dacă organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul 

şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui 

regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte. 

In cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera 

respectiva participare validă. 

 

5.REGULILE CONCURSULUI 

La concursul descris prin prezentul Regulament pot participa persoanele care s-au inscris la concurs pe 

pagina de Facebook Grupul de Firme Panifcom -  https://www.facebook.com/GrupulDeFirmePanifcom  si 

care raspund la intrebarile folosite in acest concurs și îndeplinesc toate condițiile. 

Nu se pot înscrie la concurs membrii echipei de organizare, soții/soțiile, rudele si afinii acestora până la 

gradul II de rudenie inclusiv, precum și salariații companiei Agropan Impex. 

Mecanism concurs: Trimite-ne un comentariu sub formă de fotografie care să conțină un 

sandwich  inedit/haios/colorat sau mâncarea preferată din pâine, alături de ambalajul oricărei 

pâini Panifcom, menționate în articolul 5 și poți câștiga 1 trotinetă electrică. 
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Denumire concurs: “Poftă de pâine. Poftă de joacă!„   

Perioada concurs: 27 martie – 22 aprilie 2020 

Premiu concurs: o trotinetă electrică 2Drive , in valoare de 2099,99 lei.  

 

Dată extragere câștigător: prin random.org in data de 23 aprilie 2020. 

Selectia castigatorului se va realiza cu ajutorul aplicatiei random.org/commentpicker.com 

Produse participante concurs: Franzela albă, feliată – 500gr; Franzela cu secară, feliată, 500 g; Pâinea cu 

făină neagră și secară, feliată, 500 g;  Franzela cu nucă și secară, feliată, 400 g; Franzela 3 Boabe 5 

Semințe, feliată, 400 g; Pâinea 3 Boabe cu semințe, feliată, 400 g; Franzela 3 Boabe, feliată, 400 g; Pâinea 

Toast cu făină albă de grâu, feliată, 600 g; Pâinea Toast cu făină integrală de grâu, feliată, 600 g;  Pâinea 

Toast cu făină de secară, feliată, 600 g; Pâinea lui Ștefan albă, feliată, 500 g; Pâinea lui Ștefan neagră, 

feliată, 500 g; Pâinea lui Ștefan albă, la tavă, feliată, 500 g; Pâinea Mândria Brutarului, feliată, 700 g; 

Pâinea Graham, feliată, 400 g. 

           

               



 

 

6.DREPTUL DE PARTICIPARE 

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, 

indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs 

membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora, precum și 

salariații companiei Agropan Impex. 

7. DESEMNAREA CÂŞTIGATORILOR 

Va fi desemnat câștigător al concursului Facebook “Poftă de pâine. Poftă de joacă!„, 1 

concurent/participant extras cu ajutorul aplicației random.org. Data extragere câștigător: 23 aprilie 2020. 

Câștigătorul va fi afișat pe pagina de de Facebook Agropan Impex S.R.L. 

https://www.facebook.com/GrupulDeFirmePanifcom. De asemenea, câștigătorul va primi un mesaj de 

înştiinţare pe adresa de Facebook cu care s-a inscris in concurs. 

Dacă persoana declarată câştigătoare nu confirmă (pe Facebook) în termen de maximum 3 zile de la 

data afişării rezultatului concursului, premiile câştigate de persoanele în cauză se vor redirecţiona către 

persoanele urmatoare din lista. 

8. PREMIILE ACORDATE 

Premiul se va acorda la finalul campaniei, sub condiţia ca, câștigătorul să nu fie descalificat ca urmare a 

nerespectării prezentului regulament. 

Va fi un singur premiu, constand in: 1 trotinetă electrică 2Drive, in valoare de 2099,99 lei. 

Valoarea totala a premiilor: 2099,99 lei. 

Impozitul aferent premiului va fi suportat de către organizator, SC AGROPAN IMPEX SRL. 

Premiul validat va fi trimis prin curier in termen de maxim 20 zile lucratoare de la validarea castigatorului. 

 

9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 

Prin participarea la acest concurs, fiecare participant își exprimă consimţământul, în mod expres și 

neechivoc, cu privire la: 

- colectarea și prelucrarea de către organizator a informațiilor privind contul personal de Facebook 

și a datelor oferite în vederea înscrierii şi participării la concurs. Câștigătorii își dau, de asemenea acordul 

să furnizeze, dacă este cazul,  următoarele date: nume/prenume, vârstă, ocupația, nr. de telefon, adresa 

de e-mail, orașul din care provin etc. în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament. 

- stocarea acestor date și prelucrarea lor și în alte scopuri decât cele anterior menționate, respectiv: 

reclamă, marketing și publicitate pentru o perioada de un an. 

Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale câștigătorilor și le va utiliza 

numai în scopurile stabilite prin prezentul Regulament. 

https://www.facebook.com/GrupulDeFirmePanifcom


 

 

Participanții au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele pe 

care le-au furnizat în legatură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau 

să fie dezvăluite unui terț într-un asemenea scop. Participanții au dreptul să se opună prelucrării datelor 

cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate și legate de situația personală.  Orice 

solicitare in acest sens se va transmite prin e-mail la adresa: dpo@panifcom.ro 

Participanții au, în conformitate cu Regulamentul UE  nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul 

de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, 

precum și dreptul de a se adresa justiției. 

 

10. Litigii: 

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. 

Organizatorul nu îşi va asuma nici o răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra 

premiilor câştigate de către participanţi. 

Organizatorul nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau 

mobilă sau a reţelelor de Internet. 

Organizatorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau 

eronate. 

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a 

acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai 

reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, 

dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent. 

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea Agropan Impex sau a 

concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere. 

Organizatorul nu este raspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi 

în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune. 

 

11. Regulamentul concursului: 

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.panifcom.ro și  

https://www.facebook.com/GrupulDeFirmePanifcom.  

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului 

Regulament şi obligativitatea respectării acestora. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în măsura în 

care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor. Modificările/forma modificată a 

Regulamentului intră în vigoare numai după publicarea online. 

Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România. 

In cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda. 

http://www.panifcom.ro/
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12. Contact: 

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, puteți contacta departamentul de marketing: 

catalina.florea@panifcom.ro  
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