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REGULAMENT CONCURS  

“Toamna aceasta, cu RURIS, ești câștigător!” 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR 

Organizatorul concursului interactiv cu premii “Toamna aceasta, cu RURIS, ești 

câștigător!” este SC RURIS IMPEX SRL, cu sediul în Craiova, Str. Calea 

Severinului nr. 10, bl. 317B, CUI RO 5045437, J16/3158/1993. Respectarea 

regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toţi participanţii. Prin 

înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord 

cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul 

de a modifica şi/sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunţa public 

participanţii. 

Regulamentul este adus la cunoştinţa publicului pe site-ul www.ruris.ro şi este 

disponibil şi la secretariatul punctului de lucru SC Ruris Impex SRL din Str. Plaiului, 

nr. 7, Carcea, jud Dolj. 

Acest concurs nu este sponsorizat, administrat sau asociat cu Facebook, Youtube sau 

orice alt site/canal de socializare/internet. 

 

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI 

Concursul “Toamna aceasta, cu RURIS, ești câștigător!” se desfăşoară în 

perioada 23 septembrie – 30 septembrie 2019, pe pagina Facebook RURIS 

www.facebook.com/ruriscraiova  

 

SECŢIUNEA 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

Orice persoană care îndeplinește condițiile de participare la concurs poate intra pe 

Facebook RURIS www.facebook.com/ruriscraiova. Trebuie să apreciaze pagina 

Facebook RURIS (like), după care este necesar să distribuie banner-ul 

http://www.ruris.ro/
http://www.facebook.com/ruriscraiova
http://www.facebook.com/ruriscraiova
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concursului din pagina RURIS și, în cadrul postării de concurs, să lase un 

comentariu cu numele unui prieten care are nevoie de un utilaj RURIS. 

După ce au fost parcurși cei 3 pași: like, distribuire, comentariu, participantul va fi 

înscris automat în extragere.  

Câștigătorii vor fi desemnați în data de 30 septembrie 2019, ora 12.00, utilizându-se 

site-ul random.org. Extragerea va fi înregistrata și va fi făcuta publică pe pagina de 

Facebook RURIS.  

Angajații RURIS nu pot participa la concurs. 

SECŢIUNEA 4. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE 

Premiul consta într-un motoferăstrău DAC 401S, în valoare de 399 lei (TVA inclus). 

Pentru a intra în posesia premiului, câştigătorul se obligă să trimită datele de contact 

(nume complet, adresă, număr de telefon) printr-un mesaj privat către pagina de 

facebook RURIS. 

Premiul nu poate fi convertit în bani. 

Contravaloarea impozitului aferent premiului, potrivit prevederilor fiscale legale în 

vigoare va fi suportată de către SC Ruris Impex SRL.  

SC Ruris Impex SRL va suporta eventualele costuri legate de transport. Premiul 

concursului se va distribui numai pe teritoriul României.  

În cazul în care câştigătorul nu confirmă datele de contact sau renunţă la premiu, 

Ruris Impex SRL îşi rezervă dreptul de a oferi premiul unui alt participant la concurs. 

Numele câştigătorului concursului va fi anunţat pe pagina Facebook RURIS 

www.facebook.com/ruriscraiova 

 

SECŢIUNEA 5. CONDITII DE PARTICIPARE 

Concursul este deschis tuturor participanţilor rezidenţi în România, persoane majore 

(care au împlinit 18 ani până la data începerii concursului), cu capacitate de folosință 

și de exercițiu deplină și neafectată, cu excepţia angajaţilor SC Ruris Impex SRL.  

http://www.facebook.com/ruriscraiova
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Concursul este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul României. 

În cazul constatării oricaror acte/fapte de încălcare a prezentului regulament, pentru 

fraudarea acestui concurs, participanţii respectivi vor fi descalificaţi. 

Potențialilor participanți nu le este impusă în contrapartidă nicio cheltuială directă 

sau indirectă, suplimentară, iar participarea la concurs este gratuită. 

 

În conformitate cu prevederile OUG nr. 77/2009 privind condițiile de autorizare, 

organizare și exploatare a jocurilor de noroc, cu modificările și completările 

ulterioare nu sunt considerate jocuri de noroc și sunt premise fără autorizare acțiunile 

organizate de diferiți operatori economici, în condițiile legii, în scopul stimulării 

vânzărilor și care nu presupun taxa de participare respectiv niciun fel de cheltuială 

suplimentară din partea participanților și nici majorarea prețului pe care 

serviciul/produsul l-a avut anterior desfășurării campaniei. 

 

SECŢIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR 

Ruris Impex SRL va păstra confidenţialitatea tuturor datelor celor înscrişi la concurs. 

Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implică acceptarea 

necondiționată, exclusivă și irevocabilă a participanților ca numele, materialele 

postate în cadrul concursului, fotografiile și materialele filmate cu aceștia și 

câștigătorii să poată fi făcute publice și exploatate în orice scop comercial, inclusiv 

publicitar de către organizator și/sau subcontractanți ai acestuia fără niciun fel de 

pretenții din partea participanților și câștigătorilor. Participanții și câștigătorii 

renunță la a solicita organizatorului și/sau subcontractanților săi vreo sumă de bani 

sau vreo altă prestație din partea organizatorului pentru exploatarea drepturilor 

patrimoniale de autor/conexe (prevăzute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor 

scrise și/sau audio-video și/sau fotografice conținând imaginea, numele și sunetul 

(vocea) acestor persoane (participanți și câștigători), surprinse/fixate pe orice tip de 

suport de către organizator și/sau subcontractanții săi cu ocazia înscrierii, participării 

la concurs, validării și acordării premiului. 

SECŢIUNEA 7. REGULAMENTUL CONCURSULUI 
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Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.ruris.ro şi 

poate fi consultat şi în forma tipărită la secretariatul punctului de lucru SC Ruris 

Impex SRL din Str. Plaiului, nr. 7, Carcea, jud Dolj, între orele 08:00 – 17:00, de 

luni până vineri. 

Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității 

competente, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea 

oricăror drepturi garantate de legea română, care le-au fost încălcate. Instanța 

competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. 

Regulament întocmit în data de 16 septembrie 2019. 

 

SC RURIS IMPEX SRL 

prin reprezentantul legal 

Stroe Marius Catalin 

http://www.ruris.ro/

