
Concurs ForIT: “Sistem MSI + Periferice” 

Regulament 

  1. Organizatorul concursului  

1.1. Organizatorul concursului “Sistem MSI + Periferice” (denumit în continuare Concurs) este compania 

PMC Group Distributie SRL, (denumită în continuare Organizator), cu sediul social in Str. Campia 

Libertatii Nr. 27, Bl. 42, Sc. 1, Ap. 7, Sector 3, Bucuresti, CP: 030363.  

1.2. Respectarea regulilor din prezentul regulament este obligatorie pentru toți participanții.  

1.3. Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres ca a citit, a înțeles și este de acord cu 

termenii și conditiile prezentului regulament.  

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau schimba regulamentul fără notificare 

prealabilă.  

  2. Locul și durata desfășurării concursului  

2.1. Concursul se va desfașura în perioada 08 aprilie 2022 - 29 mai 2022 pe site-ul Organizatorului, 

www.forit.ro.  

  3. Drepturi și condiții de participare  

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice/juridice, indiferent de naționalitate, rasă, sex sau 

religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile 

prezentate în acest regulament pentru a-și valida participarea.  

3.2. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, precum și rudele de gradul I ale acestora.  

3.3. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricarei 

constrângeri a prevederilor regulamentului. 

3.4. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de 

regulament.  

3.5. Dreptul de participare la Concurs este anulat automat în situația în care o persoana furnizează date 

sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.  

3.6. Pentru a se înscrie în Concurs, participanții trebuie să dețină un cont pe site-ul www.forit.ro, 

completat cu o adresă de email validă și nume/prenume reale. Daca nu aveți cont de utilizator, vă puteți 

crea un cont nou. 

  4. Protecția datelor personale  

4.1. Participarea la acest Concurs confirmă acceptarea necondiționată a fiecărui participant ca datele 

sale, care au caracter personal, să poată fi facute publice și folosite de Organizator în scop publicitar, 

nelimitat teritorial și/sau temporal, precum și prin utilizarea oricarei modalități de promovare.  

4.2. Prin participarea la Concurs, participanții acceptă în mod necondiționat și explicit ca datele 

personale de identificare să fie utilizate și stocate într-o bază de date, aceasta putând fi folosită de către 

http://www.forit.ro/


Organizator sau subcontractanți ai acestora, ulterior, în cadrul altor aplicații similare, de marketing 

direct, pentru publicarea datelor cerute de lege în cazul acordării premiului etc.  

4.3. Organizatorul poate face publice informațiile privind numele participanților și orice alte date pe care 

le consideră necesare.  

4.4. Participanților la Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 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 la opoziție. 

4.5. Daca participanții nu solicită în scris, altfel aceștia sunt de acord cu colectarea și utilizarea 

informațiilor personale de către Organizator în modul expus în paragraful anterior.  

4.6. Participanții își pot retrage oricând acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru 

primirea oricarei informații sau corespondență, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, transmisă la 

adresa Organizatorului.  

4.7. În vederea exercitării drepturilor sus menționate, persoana vizată poate solicita Organizatorului 

acest lucru, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.  

  5. Desfășurarea concursului  

5.1. Concursul se desfășoara doar online, pe site-ul Organizatorului, www.forit.ro.  

5.2. Utilizatorii se pot înscrie în concurs, astfel:  

5.2.1. Orice utilizator se înscrie in concurs prin plasarea unei comenzi pe site-ul www.forit.ro  de minim 

100 lei, dar sa utilizeze in rubrica “Voucher” codul de participare in concurs “PCMSI” 

5.3. Comanda intra automat in extragere, doar dupa ce utilizatorul intra in posesia comenzii. 

5.4. Se va extrage caștigătorul, prin tragere la sorți, folosind site-ul http://random.org.  

   6. Mecanismul concursului  

6.1. Participantul trebuie să efectueze toți pașii de la punctul 5.2., în orice ordine, pentru a intra în 

tragerea la sorți.  

6.2. Comanda efectuată nu trebuie returnată sau anulată.  

6.2.1. Orice comanda care este efectuata, dar se intoarce catre organizator prin diverse mijloace (refuz 

primire, retur, garantie), pierde dreptul de participare la extragere. Exceptia fiind doar daca produsul se 

repara in garantie, iar cumparatorul intra din nou in posesia produsului (acestia ramanand in continuare 

in concurs) 

6.3. Participantul trebuie să aiba cookie-urile activate în browser.  

  7. Premiul concursului  

7.1. Se va acorda un singur premiu constând în:  

http://www.forit.ro/
http://www.forit.ro/
http://random.org/


7.1.1. Un Sistem desktop ForIT - Powered by MSI AMD RYZEN 5 5600X 4.60GHZ, 16GB DDR4, SSD 1TB, 

RTX 3060TI, Monitor 27 inch + Periferice(Tastatura + Mouse + Mousepad + Casti + Scaun).  

7.1.2. Câștigătorul va fi anunțat prin email și va fi publicat pe site-ul și pagina de Facebook a 

Organizatorului.  

7.2. Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu un alt premiu și nici nu se va putea acorda contravaloarea lui 

în bani. În cazul refuzului potențialului câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câștigător 

însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia premiului, refuză premiul expres și 

neechivoc sau manifestă o atitudine similară etc.), sau în cazul imposibilității validării sale conform 

regulamentului, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.  

7.3. În acest caz, Organizatorul va relua procesul tragerii la sorți a participanților.  

  8. Desemnarea câștigătorului și predarea premiului 

8.1. Prin intermediul unui screenshot se va anunța fericitul câștigător desemnat cu ajutorul site-ului 

http://random.org.  

8.2. Câștigătorul va fi anuntat in data de 01 iunie 2022, prin email și va fi publicat pe site-ul și pagina de 

Facebook a Organizatorului.  

8.3. Dupa anunțarea câștigătorului, acesta are la dispoziție 72 de ore pentru a contacta Organizatorul 

răspunzând la emailul în care a fost anunțat câștigător. 

8.4. Organizatorul nu este responsabil pentru întarzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin 

de el.  

8.5. Premiul va fi distribuit numai la adrese de pe teritoriul României.  

  9. Încetarea concursului  

9.1. Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 29 mai 2022, ora 23:59 și poate înceta înainte de 

termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – orice eveniment extern, imprevizibil 

și inevitabil care împiedică în mod obiectiv și fără nicio culpă din partea debitorului, derularea 

concursului.  

  10. Limitarea răspunderii  

10.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a 

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei promotii.  

10.2. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestui Concurs, decizia 

comisiei este definitivă.  

10.3. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru: aplicații cu date incomplete sau/și 

incapacitatea tehnică a utilizatorului de a termina înscrierea în acest Concurs.  

10.4. Nicio eroare în acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea organizatorului, fiind în 

responsabilitatea exclusivă a participanților.  



10.5. Organizatorul nu-și asumă răspunderea pentru orice erori de scriere cu acuratețe a datelor sau alte 

erori referitoare la validitatea datelor sau erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal 

de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare 

instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de 

folosirea cu rea voință a tehnologiei de catre participant în scopul de a manipula rezultatele 

concursului).  

  11. Litigii  

11.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și Participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe 

cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parțile implicate în litigiu vor 

înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești competente. 


