
 

 
 
 

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

“PARIAZĂ PE COTNARI!” 

Perioada de desfășurare a campaniei: 01 OCTOMBRIE 2015 - 29 FEBRUARIE 2016. 
 
 
 
 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 
 

Organizatorul campaniei promoționale “PARIAZĂ PE COTNARI!” este COTNARI SA, 

cu sediul în loc. Cotnari, com. Cotnari, Judeţul Iasi, CUI RO1955782, nr. de înregistrare în 

Reg. Comertului J22/613/1991, (numită în continuare în prezentul Regulament 

“Organizatorul”). Campania promoțională se va derula sub prevederile prezentului 

Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul 

de a modifica prezentul Regulament sau de a prelungi perioada promoției pe parcursul 

derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța publicul. 
 

Participanții la campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile 

regulamentului oficial al acesteia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare 

"Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public prin vizitarea 

site-ului www.cotnari.ro . 
 
 
 
 

SECȚIUNEA 2. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

Campania promoțională este organizată pe întreg teritoriul Uniunii Europene (UE). 

Campania “PARIAZĂ PE COTNARI!” se va desfășura în perioada 01 OCTOMBRIE 2015 

- 29 FEBRUARIE 2016. 

http://www.cotnari.ro/


 

 

SECȚIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE 
 

Produsele participante la prezenta campanie aparțin noii game de vinuri COTNARI, 

produse de COTNARI SA, îmbuteliate în ambalaj de sticlă, cu volumul de 0,75 litri (GRASĂ 

DEMISEC, GRASĂ DEMIDULCE, FRÂNCUȘĂ, TĂMÂIOASĂ ROMÂNEASCĂ DS și FETEASCĂ 

ALBĂ DD). Toate vinurile din gamă sunt îmbuteliate în ambalaje identice ca formă, iar 

etichetele sunt toate pe fundal galben. 
 
 
 
 

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 
 

La campania promoțională “PARIAZĂ PE COTNARI!” pot participa doar persoanele 

care au împlinit vârsta de 18 ani cel mai târziu la data de 15.02.2015. Nu pot participa la 

prezenta campanie angajații COTNARI SA, precum nici membrii familiilor acestora (copii, 

părinți, frați/surori, soț/soție). La campania online, nu pot participa nici salariații 

societăților comerciale aflate sub marca ARTVERTISING. 
 

La tragerea la sorți participă doar DOPURILE originale (care au înscripționată sigla 

COTNARI pe ele). 
 
 
 
 

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 
 

Participarea la concurs se poate face în două moduri diferite: prin Poștă sau pe 

Facebook. Se poate alege una, sau ambele modalități de participare. 
 

Pentru a putea participa la campanie, persoanele trebuie să îndeplinească una 

dintre cele două condiții: 

1. să trimită prin poștă minim un plic în care să se regăsească 1 dop de la oricare 

dintre sticlele cu vin produse de COTNARI SA, din noua gamă, la următoarea 

adresa: SC COTNARI SA, LOC. COTNARI, COM. COTNARI, JUD. IASI, COD. 707120, 

cu mențiunea ”PENTRU CONCURS”, împreună cu răspunsul la întrebarea “Care sunt 

cele 5 vinuri ce compun noua gamă COTNARI?” 



 

În plic se vor menționa datele complete ale participantului, respectiv: adresa, număr 

de telefon, e-mail și o copie după buletinul de identitate. 

 

sau 

 

2. să acceseze pagina de Facebook “Cotnari” (ww.facebook.com/cotnari), să dea Like 

paginii și să participe la concurs cu una sau mai multe fotografii, care să includă 

produsele participante, menționate la SECȚIUNEA 3.  

 

Cotnari SA are dreptul de a mări șansele de a fi extras, unuia sau mai multor 

participanți care îndeplinesc condițiile ce vor fi anunțate periodic pe pagina de Facebook 

Cotnari.  
 
 

Trebuie îndeplinite următoarele condiții: 
 
 

 să se acceseze aplicația special creată în pagina de Facebook, PARIAZĂ PE COTNARI 

și să dea Like; 

 să dispună de minim două sticle dintre cele menționate la SECȚIUNEA 3; 

 să încarce una sau mai multe fotografii în care să fie vizibile produsele menționate; 

Un participant poate înscrie oricât de multe fotografii, cu condiția ca acestea să fie 

vizibil diferite. 

 să completeze cu date complete și corecte câmpurile din aplicația de concurs; 

 să adune minim 5 interacțiuni la fotografia din galeria unde vor fi încărcate automat 

fotografiile înscrise în concurs. 
 
 

Fotografiile încărcate prin aplicația PARIAZĂ PE COTNARI în care nu apar în mod vizibil 

minim 2 dintre produsele amintite la SECȚIUNEA 3 și cele care conțin texte ilegale, 

ameninţătoare, abuzive, imagini defăimătoare, ofensatoare, indecente, potenţiale 

infracţionale, care conţin îndemnuri la violenţă sau ură rasială, etnică, cele care conţin 



 

 

viruşi, sau alte secvenţe sau programe distructive, sau care pot întrerupe funcţionarea 

totală sau parţială a acestei pagini, precum și cele cu minori, vor fi eliminate fără a anunța 

prealabil. De asemenea, fotografiile care nu sunt vizibil diferite, aparținând aceluiași 

utilizator, vor fi eliminate din galerie. 
 
 

Participanții își asumă întreaga responsabilitate asupra fotografiilor publicate și își asumă 

orice consecințe, directe sau indirecte, care ar putea decurge din participarea la acest 

concurs a minorilor sau a persoanelor care apar în fotografii, conform legislației civile. 

Înainte de a trimite o fotografie, orice participant va cere acordul expres tuturor 

persoanelor care apar în fotografie trimisă cu privire la participarea acestora la concurs. 

Participantul acceptă să încarce fotografii cu persoane private doar dacă au fost realizate 

într-un spațiu public și nu lezează dreptul persoanei la viața privată. Participanții nu vor 

încărca poze cu minori, altfel își asumă orice consecințe directe și indirecte, conform 

legislației civile. 
 
 

Participanții vor verifica permanent fotografiile publicate și au dreptul de a semnala 

eventualele fotografii care nu respectă prevederile din regulamentul concursului, în 

vederea eliminării acestora. Solicitările de eliminare a unor imagini pot fi trimise pe e-mail, 

la adresa catalina@artvertising.com.ro cu link-ul imaginii/imaginilor care se doresc 

eliminate și motivul pentru care se dorește acest lucru. 

Vizualizarea galeriei de fotografii se poate face direct pe pagina de Facebook Cotnari în 

albumele foto: “Pariez pe Sticle de vin Cotnari”, “Pariez pe Turism la Cotnari” și “Pariez pe 

Excursie în Europa”. 
 
 

Înscrierea în concurs la una dintre cele 3 categorii de premii se face în modul 

următor: la prima fotografie încărcată de un utilizator, acesta va fi înscris la categoria de 

premii BAXURI CU VIN; la a doua fotografie încărcată de un utilizator, acesta va fi înscris la 

categoria de premii EXCURSII LA COTNARI și la a treia fotografie încărcată de un utilizator, 

acesta va fi înscris la categoria de premii CITY BREAK-uri în Europa. De la a patra fotografie 

se reia ordinea de înscriere în categoria de premii prezentată mai sus, crescând șansele de 

a fi extras la tragerea la sorți. După ce au fost urmați toți pașii indicați la accesarea 

mailto:catalina@artvertising.com.ro


 

 

aplicației, la finalizarea înscrierii în concurs, particiantului i se afișează categoria de premii 

la care a fost înscris. Fiecare utilizator are șanse de înscriere la toate cele 3 categorii de 

premii. Pentru a fi înscris la toate categoriile de premii, un utilizator trebuie să încarce 

minim 3 fotografii. 
 
 

Un participant nu poate câștiga mai mult de un premiu lunar din categoriile City 

Break-uri, excursii la Cotnari si baxuri cu vin, fie la extragerea online, fie la tragerea la sorți 

a plicurilor. Acest lucru este valabil și pentru înscrierile mai multor persoane de pe același 

cont (ID) de Facebook, putând câștiga la categoriile de mai sus un ID unic de Facebook. 
 

Lunar, va avea loc atât o tragere la sorți a plicurilor trimise prin poștă în luna 

respectivă, în prezența unei comisii alcătuită din trei membri din conducerea Companiei 

Cotnari și a unui notar, cât și o tragere la sorți electronică, pentru participanții la concurs 

înscriși prin intermediul aplicației PARIAZĂ PE COTNARI de pe pagina de Facebook Cotnari 

(www.facebook.com/cotnari). Data la care va avea loc tragerea la sorți va fi stabilită și 

anunțată lunar, în maxim 5 zile calendaristice de la deschiderea unei noi luni de concurs. 
 

Se va întocmi un proces-verbal în care se înscriu câștigătorii din luna respectivă, precum și 

modul de desfășurare al extragerilor. 
 
 
 
 

SECȚIUNEA 6. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 
 

Premiile acordate în cadrul acestei campanii constă în: 

PREMII ÎN VALOARE DE 335.000 LEI (TVA inclus). 

- 10 City Break-uri în Europa pentru două persoane (2 lunar); 
 

- 50 de excursii la Cotnari pentru două persoane (10 lunar); 
 

- 500 de baxuri cu vin (100 lunar); 
 

- 1000 seturi de cărți de joc (200 lunar). 

http://www.facebook.com/cotnari


 

 

 
 
 

SECȚIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR 
 

În cadrul acestei campanii, premile vor fi acordate astfel: 
 

Pe fiecare segment în parte, pentru participanții care au utilizat aplicația dedicată, 

respectiv cei care au trimis plicuri, se vor oferi prin tragere la sorți următoarele premii: 
 

Pentru plicuri, în fiecare lună: 
 

- 1 City Break în Europa de 2 persoane; 
- 5 excursii la Cotnari de 2 persoane; 
- 50 baxuri de 15 sticle cu vin. 

 
 
 

Pentru participanții pe Facebook, în fiecare lună: 
 

- 1 City Break în Europa de 2 persoane; 

- 5 excursii la Cotnari de 2 persoane; 
- 50 baxuri de 15 sticle cu vin. 

 

 

În ambele situații, se acordă un total de 200 de seturi cărți de joc, în fiecare lună, pentru 

participanții la concurs și la activitățile din pagina de Facebook a Companiei Cotnari. 
 

 Nu se acceptă preschimbarea premiilor în bani. 

 Premiile sunt trimise doar la adresele utilizatorilor lăsate la înscrierea în aplicație. 

 Campania se desfășoară pe durata a 5 luni. 

 Pentru ca  un  participant să  poată  fi  desemnat  potențial câștigător,  trebuie  să 

îndeplinească condițiile de participare de la secțiunile 2, 3, 4 și 5. 

 Premiile constând în sticle de vin se trimit doar pe teritoriul României. Dacă o 

persoană este în altă țară în momentul în care a fost anunțat câștigător, acesta va 

lua legătura cu organizatorii, pentru a găsi o modalitate prin care se poate livra 

premiul. 



 

 

 Pentru Excursia la Cotnari, câștigătorii vor primi la adresa furnizată la înscriere un 

e-mail cu toate informațiile de care au nevoie pentru vizită. Premiul este nominal și 

netransmisibil. Data excursiilor este prestabilită, conform celor menționate la 

SECȚIUNEA 8. 

 Voucherul oferit pentru City Break se trimite în format electronic, la o adresă de e- 

mail furnizată de câștigător. Acesta este nominal și netransmisibil. Data pentru 

acestea va fi stabilită de către COTNARI SA, în funcție de disponibilitatea la 

momentul respectiv. 

Conform prevederilor legale în vigoare, organizatorul va face publice numele câștigătorilor 

lunar, până la data de 5 ale lunii următoare, inclusiv prin publicarea pe site-ul 

www.cotnari.ro și pe pagina de Facebook Cotnari. 
 

Notă: 
 

- dacă sunt identificate persoane care au influențat, fraudat sau care au facilitat 

câștigarea de premii, Organizatorul își rezervă dreptul de a cere urmărirea în instanță a 

respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 
 
 
 
 

SECȚIUNEA 8. CÂȘTIGĂTORII ȘI ANUNȚAREA PREMIILOR 
 
 
 
 

Pentru câștigătorii excursiilor la Cotnari, se va proceda după cum urmează: 
 

- câștigătorii lunilor octombrie și noiembrie vor veni în weekend-ul 11-13 decembrie 2015; 
 

- câștigătorii lunilor decembrie, ianuarie și februarie 2016 vor veni în weekend-ul 11-13 

martie 2016. 
 

Înmânarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la campanie 

constituie acordul ca numele câștigătorilor și fotografiile lor să poată fi făcute publice și 

utilizate gratuit în materiale audio, foto și video de către Organizator. 

http://www.cotnari.ro/
http://www.cotnari.ro/


 

 

Dacă un câștigător a furnizat date de contact eronate sau nu a furnizat date de 

contact și nu poate fi contactat într-un termen de 7 zile de la anunțarea lui, i se va retrage 

premiul. 
 

Premiile sunt nominale și netransferabile, ele nu pot fi înmânate altei persoane, ci doar 

câștigătorului. 
 

Toți  câștigătorii  vor  fi  contactați  conform  informațiilor  furnizate  de  aceștia  conform 

prezentului Regulament, premiile fiind expediate la adresa lăsată la înscrierea în concurs. 
 
 
 
 

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE 
 

Dreptul de proprietate asupra premiului aparține în exclusivitate câștigătorului care 

îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Organizatorul nu își asumă răspunderea 

pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului. 
 

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru situațiile în care câștigătorii nu 

au adresa completă și număr de telefon, neputând fi contactați din oricare motive aflate în 

afara controlului organizatorului. 
 

Organizatorul are dreptul de a descalifica din campanie utilizatorii care integrează 

pe pagina de facebook Cotnari texte ilegale, ameninţătoare, abuzive, imagini 

defăimătoare, ofensatoare, indecente, potenţiale infracţionale, care conţin îndemnuri la 

violenţă sau ură rasială, etnică, care conţin viruşi sau alte secvenţe sau programe 

distructive sau care pot întrerupe funcţionarea totală sau parţială a acestei pagini. 
 

Organizatorul nu răspunde pentru cazurile în care utilizatorii nu pot vizualiza 

campaniile din diverse motive legate de conexiunea la internet, browserele folosite şi 

setările acestora, softurile, aplicaţiile, device-urile folosite etc. 
 

Prin participarea la campanie, toţi participanţii şi eventualii câştigători sunt de acord 

şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de 

Organizator   prin   prezentul   Regulament   Oficial,   nerespectarea   acestora   atrăgând 



 

 

răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi eventualilor câştigători. 

Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor 

revendicări necâştigătoare, precum nici obligația de a trimite premiile la alte adrese decât 

cele lăsate la înscriere în concurs. 
 

SECȚIUNEA 10. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 
 

Prin înscrierea la promoția “PARIAZĂ PE COTNARI!”, participanții sunt de acord să se 

conformeze și să respecte prevederile obligatorii ale prezentului Regulament. 
 

Prin participarea la promoția “PARIAZĂ PE COTNARI!”, câștigătorii își exprimă 

acordul ca datele lor personale (nume, prenume, adresa poștală, număr telefon fix/mobil) 

să fie  prelucrate de Cotnari SA (notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu numărul 10798 - adresa 3106 din 25.02.2009), 

pe parcursul campaniei promoționale în scopul: 
 

- efectuării tragerii la sorți; 
 

- validării, desemnării câștigătorilor și acordarea premiilor către aceștia; 
 

- îndeplinirii obligațiilor fiscale ale Organizatorului în cadrul prezentei promoții. 
 

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu 

respectarea dreptului participanților, de a opta în scris cu privire la folosirea datelor sale 

pentru operațiuni de marketing, conform prevederilor de mai sus. În cadrul comunicărilor 

viitoare, SC Cotnari SA va informa persoana vizată asupra drepturilor în conformitate cu 

Legea 677/2001. 
 

Tuturor participanților la promoție le sunt garantate drepturile în conformitate cu 

legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la 

informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de 

opoziție. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și 

semnată, către Cotnari SA, cu sediul în loc. Cotnari, com. Cotnari, jud. Iași. 



 

 

La cererea scrisă a participanților, datată și semnată, expediată pe adresa 

Organizatorului, cu sediul în loc. Cotnari, com. Cotnari, jud. Iași, acesta se obligă: 
 

- să îi confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal, în 

mod gratuit pentru o solicitare pe an; 
 

- să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod 

gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001; 
 

- să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. 
 
 
 
 

SECȚIUNEA 11. TAXE ȘI IMPOZITE 
 

Plata impozitului datorat pentru veniturile obținute de către câștigătorii prezentului 

concurs, revine în sarcina exclusivă a acestora, Organizatorul neavând nici o obligație de 

plată. 
 
 
 
 

SECȚIUNEA 12. LITIGII 
 

Eventualele litigii aparute între Organizator și participanții la campania 

promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, 

litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul 

COTNARI SA. 
 
 
 
 

SECȚIUNEA 13. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE 
 

Prezenta campanie promoțională poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce 

constituie forță majoră conform legislației în vigoare sau în cazul schimbării cadrului 

legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să 

presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect. 



 

 

 
 
 

SECȚIUNEA 14. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 
 

Regulamentul campaniei “PARIAZĂ PE COTNARI!” va fi disponibil gratuit pe site-ul 

www.cotnari.ro și pagina de Facebook “Cotnari”. 
 

Participarea la această campanie promoțională implică obligativitatea respectării tuturor 

prevederilor prezentului Regulament. 
 

Participanții care au pierdut calitatea de potențiali câștigători sau de câștigători, nu 

au dreptul să solicite prin nici un alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii. 
 

Eventualele contestații vor fi luate în considerație doar pe perioada promoției. Orice 

contestații făcute sau sosite după data finală a promoției, nu vor fi luate în considerare. 
 

 
 
 
 
 
 

COTNARI SA 
 

Președinte Directorat, 

Constantin Deleanu 

http://www.cotnari.ro/

