
 
REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

- 15 ANI DE POEM CAFFE - 
 

Perioada de desfăşurare: 09 noiembrie 2021, ora 09:00 – 15 noiembrie 2021, ora 23:59 
 
 

Capitolul I – Organizatorul concursului 
 

Concursul ”15 ani de Poem Caffe” (denumit în continuare „Concurs”) este 

organizat de către PATISTAR S.R.L. (denumită în continuare "Organizator"), o societate 
comerciala din Romania, cu sediul în municipiul Brăila, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr.24, 

judeţul Brăila, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J9/143/2005, cod unic de 

înregistrare 17231336. 

 Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului 
regulament oficial al Concursului (“Regulament”). 

Regulamentul este astfel întocmit e făcut public conform legislaţiei aplicabile în 

România, pe website: www.poemcaffe.ro/,pe Facebook:www.facebook.com/PoemCaffeBraila/ 

şi pe Instagram: http://www.instagram.com/poem.caffe/. 
  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, 

urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţarea în mod public a 

modificărilor respective prin intermediul aceloraşi canale de comunicare prin care 

Regulamentul a fost făcut public anterior, precum şi prin notificarea autorităţilor 
competente, după caz, dacă modificările efectuate necesită o astfel de notificare. 

 

 

Capitolul II – Aria de desfăşurare şi durata Concursului. 
 

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României. 

Concursul se desfăşoară în perioada 09 noiembrie 2021, ora 18:18 – 15 noiembrie 
2021, ora 23:59. 

Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica perioada Concursului pe parcursul 

derulării acestuia, prin încheierea unui act adiţional la prezentul regulament şi publicarea 
acestuia prin intermediul aceloraşi canale de comunicare prin care Regulamentul a fost 

făcut public anterior. 
 

 
Capitolul III – Desemnarea câştigătorilor. 
 

Tragerea la sorţi a câştigătorilor Concursului va avea loc pe data de 16 noiembrie 

2021, ora 12:00, prin operatorul http://www.random.org/. 
 
Capitolul IV – Total premii şi valoarea acestora. 
 

In cadrul Concursului se vor acorda următoarele premii : 
Tip premiu Număr premii Valoare nominală 

(lei cu TVA inclus) 

Valoare totală 
(lei cu TVA inclus) 

Voucher 15 100 1500 

Voucher 5 150 750 

Premiul III 1 200 200 

Premiul II 1 250 250 

Premiul I 1 300 300 

Total premii 23 ----- 3000 



Capitolul V – Produsele participante. 
 

Fotografiile postate de participanţii la concurs trebuie reprezinte un tort Poem Caffe 

de la un eveniment important la care aceştia au participat, cu menţionarea anului în care a 
avut loc. 

 
 

Capitolul VI – Dreptul de participare la concurs. 
 

Concursul este deschis participării persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani, 
împliniţi la data începerii Concursului, cetăţeni români sau cetăţeni străini, rezidenţi în 

România, sau cu domiciliul sau reşedinţa, chiar temporară, în România. 
La aceast Concurs nu au drept de participare următoarele persoane: 

- prepuşii (inclusiv, însă fără a se limita la angajaţii) Organizatorului; 
- membrii familiilor prepuşilor menţionaţi mai sus (însemnând copii, părinţi, soţ/soţie, 

frate/soră); 
- persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani împliniţi la data începerii 

Concursului.  
 

 
Capitolul VII – Modul de participare la concurs. 
 

Pentru a lua parte la Concurs, participanţii trebuie să posteze pe Facebook, în 

comentarii, o fotografie cu un tort Poem Caffe de la un eveniment important din viaţa sa, cu 
menţiunea anului în care a avut loc evenimentul. 

Participarea la concurs şi implicit la tragerea la sorţi a premiilor se face automat. 
Fotografia poate fi postată şi prin mesaj pe pagina de Facebook, dar şi pe Instagram 

sau chiar pe WhatsApp. 
Postarea trebuie făcută prin trimiterea mesajului până cel mai târziu luni seară 

(15.11.2021) ora 23:59. 
Mesajele cu fotografia tortului Poem Caffe trimise după această dată nu mai 

participă la concurs. 
Un singur participant poate trimite mai multe mesaje cu poze a mai multor diferite 

torturi Poem Caffe, mărindu-şi astfel şansele de câştig. 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a investiga şi a interpreta postările din Concurs, 

pentru a nu exista mai multe înscrieri in concurs cu aceeaşi fotografie a aceluiaşi tort Poem 
Caffe şi acelaşi eveniment pentru acelaşi participant. 

De asemenea, Organizatorul va analiza fotografiile postate pentru a valida 
provenienţa tortului, respectiv pentru ca acesta să fie un tort Poem Caffe. 

Lista cu participanţii va fi afişată pe Facebook marţi, 16.11.2021, ora 10:00. 
Contestaţiile depuse vor fi soluţionate până la tragerea la sorţi. 

 
 

Capitolul VIII – Procedura de acordare a premiilor. 
 

Premiile vor fi acordate prin tragere la sorţi automată, ce se va efectua utilizând un 
program computerizat specializat de extragere aleatorie automata, fără intervenţie umană şi 

vor avea loc în ziua imediat următoare zilei de 15.11.2021, în care se termină înscrierile în 
Concurs, respectiv la data de 16.11.2021, ora 12:00. 

Ordinea extragerii premiilor este următoarea :  
- se vor extrage mai întâi 23 (douazecisitrei) câştigători ; 

- după aceea, dintre aceştia 23 câştigători se vor extrage cei 15 (cincisprezece) 
câştigători de vouchere a câte 100 lei (una sută lei) fiecare ; 

- apoi, dintre ceilalti 8 (opt) câştigători se vor extrage cei 5 (cinci) câştigători de 
vouchere a câte 150 lei (una sută cincizeci lei) fiecare ; 



- apoi, dintre ceilalţi 3 (trei) câştigători, se va extrage câştigătorul premiului III, în 

valoare de 200 lei (două sute lei); 
- la ultima rundă se va extrage câştigătorul premiului II, în valoare de 250 lei (două 

sute cincizeci lei) ; 
- implicit, ultimul câştigător rămas in program va fi câştigătorul premiului I, în valoare 

de 300 lei (trei sute lei). 
După fiecare extragere, baza de date se va reseta în aşa fel încât la următoarea tragere la 

sorţi să participe doar ceilalţi participanţi declaraţi iniţial câştigători, din cei 23 extraşi la 
prima rundă. 

Dacă în timpul Concursului nu se înscrie/nu participă niciun concurent, ori se 
înscriu/participă mai puţini concurenţi decât numărul premiilor, atunci premiile 

Concursului rămase neatribuite vor rămâne la dispoziţia Organizatorului. 
În cazul unei participări reduse sub numărul total de premii, se va respecta 

procedura de extragere şi se vor acorda mai puţine vouchere, reducându-se numărul lor cu 
diferenţa dintre numărul total de premii şi numărul de participanţi, ultimele două extrageri 

desemnând câştigătorii premiilor III, II şi respectiv I. 
Numele câştigătorilor premiilor acordate prin tragere la sorti, precum şi premiile 

câştigate de aceştia, vor fi publicate pe WebSite incepând cu data de miercuri, 17 noiembrie 
2021, ora 09:00. 

 
 
Capitolul IX – Procedura pentru revendicarea, validarea si primirea premiilor. 
 

Lista cu câştigătorii va fi afişată pe Facebook, iar concurenţii declaraţi astfel 
câştigători au la dispoziţie 2 (două) zile lucrătoare de la afişarea listei cu câştigători să-şi 

revendice premiul, fie pe Facebook, fie pe WhatsApp. 
În cazul în care potenţialul câştigător nu-şi revendică premiul printr-una din 

metodele expuse mai sus, acesta va rămâne la dispoziţia Organizatorului.  
Organizatorul va expedia premiul către câştigător la adresa de contact completată de 

câştigător cu contul IBAN în mesajul său pe Facebook. 
În situaţia în care unul sau mai multe premii expediate nu au fost livrate la 

destinatar în urma procedurilor standard de livrare prin intermediul firmelor de 
curierat/instituţii bancare indiferent de motiv (cum ar fi dar fara a se limita la: destinatarul 

nu a fost găsit la destinaţie la 3 încercări ale firmei de curierat; destinatarul nu poate fi 
contactat telefonic, adresa este greşită sau incompletă, cont IBAN greşit etc), acestea se vor 

returna şi vor rămâne la dispoziţia Organizatorului, costurile de primă expediere şi 
returnare fiind suportate integral de către Organizator. 

Plicurile returnate nu vor fi reexpediate, câştigătorii pierzând dreptul asupra 
premiilor revendicate. Câştigătorul va suporta costul expedierii premiului în cazul în care 

acesta nu a reuşit să intre în posesia premiului în urma primei încercări de livrare a 
premiului. 

Potenţialii câştigători au obligaţia de a comunica reprezentantului Organizatorului, 
prin intermediul Facebook, adresa corectă şi de a completa adresa unde se doreşte livrarea 

premiului. In caz contrar, Organizatorul nu îşi asuma responsabilitatea pentru situaţiile în 
care curierul nu poate contacta potenţialul câştigător, iar livrarea premiului nu poate 

avea loc  conform Regulamentului din astfel de considerente. 
 Alte dispoziţii : 

În situaţiile în care: 
- un potenţial câştigător furnizează la revendicare, informaţii incomplete sau eronate; 

- un potenţial câştigător nu revendica premiul în termenul acordat;  
- un potenţial câştigător nu îndeplineşte orice altă condiţie impusa de prezentul Regulament 

inclusiv condiţia să aibă vârsta de 18 ani, vârstă împlinită la data începerii Concursului, 
premiul sau câştigul acestuia va fi invalidat şi va rămâne la dispoziţia Organizatorului. 

În cazul în care potenţialul câştigător nu doreşte ca datele sale să fie utilizate în 
activităţi ulterioare de marketing realizate direct sau indirect de Organizator,  acesta va fi 



validat după procedura prevăzută în prezentul Regulament, iar datele sale personale nu vor 

fi utilizate în activităţi ulterioare de marketing. 
Validarea câştigătorului Concursului nu implica obţinerea acordului pentru 

utilizarea datelor personale în activităţi ulterioare de marketing direct. 
Niciunul dintre premiile acordate potrivit Regulamentului nu poate fi înlocuit cu alte 

premii si nici nu se poate acorda contravaloarea premiilor în bani pentru vouchere. În cazul 
refuzului unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, aşa cum este acesta descris în 

Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va rămâne 
la dispoziţia Organizatorului. 

Premiile acordate în cadrul prezentului Concurs pot fi revendicate şi/sau pot fi 
livrate doar pe teritoriul României. 

 
 

Capitolul X – Responsabilitatea/Limitarea răspunderii.  
 

Prin participarea la Concurs, 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, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea 
personală şi exclusivă a participanţilor şi eventualilor câştigători. 

Organizatorul, în referire la prezentul Concurs, nu are nici o obligaţie de a 
întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare, ce apar ulterior 
acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în 
prezentul Regulament.  

Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată în 
conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

Organizatorul Concursului nu îşi asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita 

la, pentru: 

- Fotografiile postate în afara perioadei de desfăşurare a Concursului; 
- Mesajele ce conţin datele incomplete, inexacte sau incorecte, inscrise prin Facebook, 

Instagram sau WhatsApp; 

- Pierderile/întârzierile sau întreruperile neanunţate ale serviciului de mesaje electronice, 

generate de reţelele de telefonie mobila sau de oricare alte defecţiuni sau probleme tehnice 
independente de voinţa Organizatorului; 

- Pierderile sau întârzierile înscrierilor online, generate de defecţiuni tehnice independent  de 

voinţa Organizatorului; 

- Derularea activităţilor de mentenanţă ce nu pot fi amânate, desfăşurate de către operatorii 
serviciilor de internet, cât şi a serverelor ce găzduiesc website-ul, cât şi alte servicii de care 

funcţionalitatea website-ului este dependentă şi nu poate funcţiona, daca prin aceasta, 

website-ul Organizatorului nu poate fi accesat în vederea efectuării înscrierilor în Concurs. 

- Situaţiile în care adresa de e-mail completată la înscriere nu poate fi identificata (adresa de 
e-mail nu este corecta, etc), şi ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantul la 

Concurs; 

Organizatorul are dreptul de a invalida formularele de participare care conţin 

informaţii false  ori vădit eronate (de exemplu, dar fara a se limita la fotografii care prezintă 
un alt tort decât cele realizate de Poem Caffe) şi care nu îndeplinesc condiţiile de validare. 

Participanţii vor suporta costurile de folosire a Internetului în cazul în care se 

vor înscrie  online. 

Prin participarea la Concurs, participantul declară pe propria răspundere că a luat 
la cunoştinţă si este de acord că este răspunzător pentru orice declaraţie neconforma cu 

realitatea; 

Organizatorul nu este răspunzător pentru deteriorarea, dispariţia sau sustragerea 

premiilor după momentul preluării lor de către câştigător; 
Acordul de voinţă al participanţilor se consideră dat prin simpla participare la 

prezentul Concurs şi exonerează Organizatorul de orice răspundere pentru toate prejudiciile 

suferite de către câştigători în legătură cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, 



indiferent de natura acestor prejudicii. 

 
Capitolul XI – Taxe şi impozite 
 

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină, să declare şi să vireze către bugetul 

de stat, impozitul datorat pentru premiile acordate câştigătorilor în conformitate cu 
prevederile Codului Fiscal Titlul IV Impozitul pe Venit, Cap.VIII. Venituri din premii şi din 

jocuri de noroc, dacă este cazul. 
 

 
Capitolul XII – Încetarea concursului înainte de termen. 
 

Prezentul Concurs poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui 

eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din 
motive independente de voinţa sa, de a continua Concursul. Încetarea Concursului înainte 

de termen va fi făcută publica prin website-ul şi Facebook-ul Organizatorului. 
 

 
Capitolul XIII – Forţa majoră. 
 

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu 

poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, a cărui apariţie îl pune pe 
acesta din urma în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin prezentul 

Regulament. 
Daca o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea 

Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea 
privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi 

împiedicată sau întârziată. Dacă va invoca forţa majoră, Organizatorul este obligat să 
comunice participanţilor la Concurs existenta acesteia în termen de 3 zile lucrătoare de la 

apariţia cazului de forţă majoră. 
În înţelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forţă majoră următoarele 

evenimente: 
- pierderea bazelor de date ; 

- avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor; 
- tentative de fraudare a mecanismului Concursului prin mijloace electronice sau alte 

mijloace; 
- orice reglementare care poate apărea ulterior intrării in vigoare a Regulamentului şi 

care poate interzice sau modifica termenii acestuia; 
Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai în 

scop              exemplificativ. 
 

 
Capitolul XIV – Aspecte legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. 
 

Organizatorul prelucrează datele participanţilor, respectiv ale câştigătorilor în 

temeiul executării contractului reprezentat de regulamentul campaniei, pe durata 
desfăşurării campaniei promoţionale, iar  ale câştigătorilor şi în temeiul legii, având în vedere 

obligaţiile sale pentru îndeplinirea prevederilor legale fiscale. 
Organizatorul se angajează să nu furnizeze datele personale ale participanţilor altor 

entităţi, cu excepţia autorităţilor publice sau instanţelor de judecată, dacă acest lucru este 
cerut de lege (de exemplu, raportări de premii).  

Datele participanţilor nu sunt folosite pentru a lua decizii automate despre ei. 

Dreptul de acces: puteți cere informații despre datele personale pe care le deținem despre 

dvs., inclusiv informații despre categoriile de date cu caracter personal pe care le avem în 

posesia sau controlul nostru, scopul în care sunt prelucrate, sursa în cazul în care nu le-am 



obţinut direct, categorii de destinatari dacă este cazul.  

 

Dreptul la rectificare: Puteți obține rectificarea datelor personale referitoare la dvs, prin 

cerere adresată la datele de contact menţionate mai sus. 

Dreptul la restricționare: Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării 

datelor dumneavoastră personale, în cazul în care: 

- contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem 

nevoie pentru a verifica corectitudinea, 

- prelucrarea este nelegală dacă solicitați restricționarea prelucrării în locul ștergerii 

datelor dumneavoastră personale, 

- nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitați 

pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale, sau 

- aveți obiecții legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre  

întemeiate prevalează. 

Dreptul la ştergere: Aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe care le 

prelucrăm despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm 

datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care datele sunt necesare: 

- pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie și informare; 

- pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem; 

- în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri 

statistice; sau 

- pentru a determina, exercita sau apăra pretenții legale. 

Dreptul la obiecție: Puteți obiecta – în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră 

personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară, cu condiția ca 

prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră ci pe interesele noastre 

legitime sau pe cele ale unei terțe părți.  

Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop 

de marketing direct întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul 

dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, va puteți 

retrage consimțământul. 

Dreptul de a depune o plângere: În cazul în care consideraţi că a avut loc o încălcare a 
reglementărilor aplicabile protecţiei datelor personale, sau nu sunteţi mulţumit(ă) de 

răspunsul primit, puteți depune o plângere la Autoritatea Naţională pentru Supravegherea 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, 
Nume: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor

cu 
Caracter Personal 

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod

poștal 

010336, București, România 

Telefone: +40.318.059.211 
+40.318.059.212 

Fax: +40.318.059.602 

Email: anspdcp@dataprotection.ro 

 

 

Capitolul XV – Litigii. 
 

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţi se vor rezolva pe cale 

amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de 

instanţele judecătoreşti române competente din Brăila. 
 



Capitolul XVI – Sesizări. 
 

În vederea sesizărilor de orice natura, participanţii la Concurs pot depune reclamaţii 

în scris pe website-ul Organizatorului. 
 

 
Capitolul XVII – Regulamentul oficial al concursului. 
 

Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se 

conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial. 
Regulamentul Oficial al Concursului este disponibil gratuit pe website-ul 

Organizatorului. 
Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei 

de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor  de piaţă, aşa cum a 
fost ulterior modificată prin Legea nr. 650/2002. 

 
 

Organizator  PATISTAR S.R.L.,  prin împuternicit …………………………. 


