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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  

"MESERIADA” 
 
 
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 
 

Organizatorul Campaniei Promoţionale „Meseriada” ("Compania") este compania S.C. CESAL S.A. 
denumita in continuare “Organizatorul” , societate cu personalitate juridică română, cu sediul social în Judetul 
Bihor, Calea Borsului nr. 31C, Oradea, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J5/73/1998, Cod Unic de 
Inregistrare RO 10094592 si capital social de 20.355.468 RON, avand Cod IBAN RO39 RNCB 0032 0464 9088 0001, 
deschis la Banca BCR Oradea,  reprezentata de ing. Piotr Chrzanowski - Director General. 
Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toţi 
participanţii. Regulamentul promoţiei va fi publicat pe perioada desfăşurarii promoţiei pe site-ul 
www.meseriada.ro. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la adresa  Organizatorului, sau  
poate fi pus la dispozitie printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului la sediul mentionat sau la adresa de mail: 
marketing@cesal.ro , sau telefonic  la  nr +40 259 452 845. Mecanismul promotiei si premiile vor fi aduse la 
cunostinta participantilor si in catalogul care se va gasi la distribuitorii Cesal din toata tara.  

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/ completa si/ sau schimba Regulamentul, precum si dreptul 
de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la 
orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai 
după ce vor fi aduse la cunoştiinţa publicului pe site-ul www.meseriada.ro. 

 
SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI 
 

Campania este organizata si se desfasoara pe tot teritoriul Romaniei. 
  
SECŢIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI 
 

Campania va începe in data de  01.04.2014 si se va desfasura pe  termen nelimitat pana cand nu vor mai 
exista puncte aplicate de produsele Cesal.  
 
SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 
 

Campania este adresată tuturor persoanelor fizice, si/sau juridice cu sediul sau domiciliul/  reşedinţa în 
România, care  achizitioneaza produsele din gama Cesal mentionata la SECTIUNEA 5 din Regulament,  direct din 
magazinele Organziatorului sau de la distribuitorii acestuia , denumiti in continuare Participanti . 

 Inscrierea si participarea la promotie se face prin  colectarea de puncte  atribuite produselor Cesal,   de 
catre participanti la Campanie si transmiterea acestora  la sediul Organizatorului,   in vederea atribuirii premiilor 
corespunzatoare .  

Participarea la concurs este interzisă tuturor persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile menţionate mai 
sus, precum şi reprezentanţilor şi angajaţilor companiilor Organizatorului sau ai oricărei companii controlată de 
acesta, care îl controlează pe acesta sau participă la controlarea acestuia. De asemenea, participarea este interzisă 
oricărei persoane implicate în crearea, implementarea, gestionarea sau monitorizarea campaniei precum şi 
membrilor familiilor acestora (fie ei ascendenţi sau descendenţi).  
 La acesta  Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:  
i. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi)  ai societatilor distribuitoare a produselor CESAL  care participa 
la Campanie;   
ii. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctul i. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie);  
iii. Asociaţii/administratorii, gestionarii si angajatii societăţiilor distribuitoare a produselor CESAL  care participa la 
Campanie , persoanele care deţin o funcţie de conducere în aceste societati, angajaţii acesteia precum şi rudele si 
afinii acestora pana la gradul III inclusiv. 
iv. Angajatii CESAL SA  

Prin participarea la aceasta Promotie, participantii sunt de acord să se supună şi să respecte prevederile, 
termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la promoţie se consideră acceptarea 
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automată a înregistrării în baza de date de consumatori a companiei CESAL SA  şi a primirii oricăror tipuri de mesaje 
legate de campanie din partea Organizatorului, pe întreg parcursul promoţiei. Scopul constituirii bazei de date este 
realizarea unei baze de date cu participanti pentru a-I informa despre produsele si ofertele Organizatorului  . 
 Regulamentul este disponibil pe website-ul www.meseriada.ro. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude orice participant, în orice moment şi fără preaviz dacă acel 
participant a încălcat prevederile prezentului regulament sau dacă nu corespunde criteriilor de eligibilitate 
specificate mai sus. 
 
SECŢIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE 

La această campanie promoţională participă produsele CESAL  dupa cum urmeaza: 
 

GAMA ANA GAMA PREMIUM 

  puncte   puncte   puncte 

ANA 14  1 Gelflex  5 Castel Lavabila interior 4 L 2 

ANA 14+  1 Gelflex Alb 7 Castel Lavabila interior  8 L  4 

ANA 33  1 Universal  3 Castel Lavabila interior 15 L   8 

ANA 33 Alb  1 Universal alb  5 Castel Lavabila exterior 4 L  3 

ANA 38  1 Standard  2 Castel Lavabila exterior 8 L  6 

  
Rapid  3 Castel Lavabila exterior 15 L  9 

  
Elastik  5 Castel Lavabila Prestige 15 L  8 

  
Elastik alb 8 Aurora Lavabile interior 4 L  1 

  
Chit de rost  2 Aurora Lavabile interior 8 L  2 

  
Basic glet  3 Aurora Lavabile interior 15 L  4 

  
Top glet Ipsos  3 Aurora Lavabila exterior 15 L  4 

  
Top glet  3 Amorsa Tencuiala decorativa  2 

  
Auto Nivel  3 Castel Tencuiala Decorativa  11 

  
Auto Nivel Rapid  6 Castel Tencuiala Bob Inovativ  11 

  
Thermoplus 2in1  4 Castel Tencuiala Mozaicata  9 

  
Thermoplus 2in1 Alb  5 Aurora Tencuiala Decorativa  2 

  
FugaFlex  5 Dysperbit  4 

  
GipsFix  3 Hydrobit 2K  15 

  
Contact+ Amorsa 25kg  2 Hydrolastik 2C  15 

 
 

Produsele CESAL  participante in campanie se gasesc  impachetate si ambalate  in cantitatile  precizate mai 
sus. Toate  produsele mentionate participa la campanie cu punctajele mentionate mai sus. 

Lista de produse poate fi modificata sau completata de organizator cu conditia instiintarii prealabile a 
participantilor. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoştiinţa publicului pe 
site-ul www.meseriada.ro. 
 
SECŢIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE 

Acordarea premiilor se va face instant, fara tragere la sorti. 
Produsele castigatoare vor fi alese de participanti din catalogul de premii, mentionate in SECŢIUNEA 5. 

PRODUSELE PARTICIPANTE, pe baza punctajului,  prin colectarea de puncte aferente produselor achizitionate. 
Nu se acorda contravaloarea in bani a premiilor sau a punctelor . Castigatorul nu are posibilitatea de a 

cere modificarea parametrilor premiului. 
 Premiile acordate de catre  Organizator participantilor la Campanie,  in conformitate cu prevederile 

prezentei Campanii si Regulament se regasesc in “ Catalogul Meseriasului”   sunt afisate pe site-ul 
www.meseriada.ro si sunt urmatoarele  :  

 

COD Denumire produs PUNCTE  
01 GLETIERĂ CU DINȚI 8x8 mm 50 

02 BURETE CU CAUCIUC 70 

03 DRIȘCĂ CU CAUCIUC 80 

04 ȘPACLU 120 mm 95 

05 ȘPACLU 80 mm 105 

06 GLETIERĂ 110 
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08 ȘPACLU 25 cm 130 

09 GLETIERĂ COLȚ INTERIOR 120 

10 GLETIERĂ COLȚ EXTERIOR 120 

11 GLETIERĂ CU DINȚI 10x10 mm 110 

13 DRIȘCĂ CU BURETE 130 

14 ȘPACLU 35 cm 130 

15 ȘPACLU MARE 50 cm 150 

16 PISTOL SILICON 160 

17 CIOCAN CAUCIUCAT 185 

18 GENUNCHIERE BURETE  100 

19 NIVELĂ CU BOLOBOC SOLA 40 cm 225 

20 FOARFECĂ TABLĂ 240 

21 H CARDĂ 280 

22 NIVELĂ CU BOLOBOC SOLA 80 cm 385 

23  SALOPETĂ COMPLETĂ  M, L, XL, XXL 250 

24 T CARDĂ 285 

25 NIVELĂ CU BOLOBOC SOLA 150 cm 650 

27 REFLECTOR CU STATIV 690 

28 MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE  680W MAKITA HP1640 810 

29 DISPOZITIV TĂIAT GRESIE ȘI FAIANȚĂ MONTOLIT 43E 43X43 1000 

30 TELEMETRU CU LASER 25 M BOSCH PLR 25 1330 

31 MAȘINĂ DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT  MAKITA  CU AC  1800 

33 TRUSĂ MAȘINĂ AUTO-FILETANTĂ MAKITA 2500 

35 DISPOZITIV TĂIAT GRESIE ȘI FAIANȚĂ CIRCULARĂ 4375 

38 TELEVIZOR LED 8000 

41 ȘPACLU 160 mm 90 

42 ȘPACLU  80 

43 MISTRIE 100 

45 RULETĂ SOLA  150 

46 GLETIERĂ CU DINȚI SEMICIRCULARI 20x15  120 

47 TRAFALET PENTRU ȘAPĂ CU ȚEPI 85X460 mm 170 

48 TRAFALET PENTRU ȘAPĂ CU ȚEPI 75X700 mm 350 

49 CUȚIT PENTRU GIPSCARTON 105 

50 PRELUNGITOR ROLĂ 600 

51 GENUNCHIERE ARTICULATE 260 

52 BORSETĂ PENTRU SCULE 250 

53 CUTIE PENTRU SCULE BETA 400 

54 SET BURGHIE 250 

55 SET ȘURUBELNIȚE 400 

56 SET CHEI 710 

57 REFLECTOR MIC 500W 265 

58 NIVELA LASER + STATIV BOSCH UNIVERSAL LEVEL 2 1350 

59 NIVELĂ LASER AUTONIVELANTĂ CU LINII + SUPORT BOSCH 2100 

60 TELEMETRU CU LASER 50 M BOSCH GLM 50 1550 

61 DETECTOR MULTIFUNCȚIONAL BOSCH GMS 120 1600 

62 RADIO PORTABIL BOSCH 1465 

63 POLIZOR UNGHIULAR 850 W BOSCH GWS 850 900 

64 POLIZOR UNGHIULAR 1100 W MAKITA 9565H 1400 

65 MAȘINĂ DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT CU 2 AC.  10.8 V GSR 1990 

67 CIOCAN ROTOPERCUTOR 550W BOSCH PBH 2100 1265 

68 SUFLANTĂ CU AER CALD 2300 W BOSCH GHG 660 LCD 1850 

69 FIERĂSTRĂU VERTICAL 650 W BOSCH GST 90 BE 1800 

70  TRICOU M,L,XL,XXL 50 

71 TABLETĂ SAMSUNG 4200 

72 TELEFON SAMSUNG 3500 

73 CAMERĂ VIDEO 5300 

74 CONSOLĂ SONY PLAYSTATION 4350 

75 FIERBĂTOR BOSCH PRIVATE COLLECTION 900 

76 APARAT DE CAFEA SAECO 1800 

77 TERMOS 220 
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78 POLIZOR UNGHIULAR  SKILL 750 W 900 

79 MULTICUTTER 190 W BOSCH UNIVERSAL PMF 1260 

80 ȘLEFUITOR PENTRU PEREȚI/TAVAN/GIPSC. SKIL 600W 5210 

81 ASPIRATOR UNIVERSAL 1200 W BOSCH GAS 25 4760 

82 ȘAPCĂ 20 

83 MAȘINĂ MALAXAT  BOSCH GRW 12 E 4415 

84 CIOCAN ROTOPERCUTOR GBH 2-26 DFR BOSCH  2440 

85 MAȘINĂ DE SPĂLAT CU PRESIUNE  1700W BOSCH AQT 37-13 2200 

86 MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE 710W 500 

87 VENTUZĂ DUBLĂ RUBI  685 

88 BOLOBOC 40 CM RUBI 160 

89 BOLOBOC 80 CM RUBI 235 

90 BOLOBOC 150 CM RUBI 400 

92 TAIETOR MANUAL DE GRESIE/FAIANȚĂ BASIC RUBI 525 

94 MAȘINĂ DE TĂIAT GRESIE ELECTRICĂ RUBI ND 180 SMART 1150 

95 SCAUN ERGONOMIC RUBI 2350 

96 MALAXOR VERTO 600W 725 

97 ASPIRATOR PROFESIONAL RUBI AS-30 1400W 2000 

98 AMESTECĂTOR PROFESIONAL RUBI  Mix 9 plus 1600W 2200 

99 TRUSĂ SCULE BLACK DECKER + ACCESORII  1320 

100 MAȘINA TĂIAT GRESIE/FAIANȚĂ ECONOMICĂ MONTOLIT 43E 950 

102 CIOCAN CAUCIUCAT RUBI 500gr 120 

104 FIERESTRĂU VERTICAL HITACHI  705 W  1280 

105 POLIZOR UNGHIULAR  HITACHI G13S + disc 800 

106 SET 6 ȘURUBELNIȚE KRONUS 622109 120 

107 CUTIE SCULE EKONO PB 400X175X200 140 

108 FOARFECA PENTRU TABLA STANLEY 170 

109 DRISCĂ CU CAUCIUC BT1000127 40 

111 DRISCĂ CU BURETE RUBI PRO PLUS 24988 80 

112 RULETĂ  5 m YAMATO 50 

113 BURETE RUBI MIX 20906 40 

114 ȘPACLU 12 cm G0036212 30 

115 KIT CURĂȚARE GRESIE/FAIANȚĂ RUBI CLEAN ECO 400 

116 GĂLEATĂ CAUCIUC 10 L 88916 120 

117 KIT EASY GRES CAROTE DIAMANTATE  370 

118 DISC DIAMANTAT PENTRU GRESIE/FAIANȚĂ 115mm PRO 110 

119 DISC DIAMANTAT PENTRU GRANIT 115mm SUPER PRO 310 

120 CLEȘTE TĂIERE GRESIE/FAIANȚĂ 10mm 110 

121 TĂIETOR MANUAL GRESIE/FAIANȚĂ RUBI  STAR  62cm 1120 

122 MASĂ TĂIAT GRESIE/FAIANȚĂ RUBI DU-200, 65 cm 4200 

123 TRUSA PROFESIONALĂ PENTRU SCULE  94 piese JBM 800 

124 CUTTER 18mm 40 

126 Set burghie Hitachi SDS 17 piese 460 

128 VENTUZĂ SIMPLĂ RUBI 250 

129 CAROTĂ DIAMANTATĂ 3/8" 10 MM 56 

130 MAȘINĂ DE ÎNDEPĂRTAT ROSTURI RUBI  1840 

131 TĂIETOR GRESIE/ FAIANȚĂ RUBI + CUTIE  2220 

132 CUTIE PROFESIONALĂ PENTRU SCULE RUBI – 180 LITRI  880 

133 GĂLEATĂ FLEXIBILĂ  50 

134 TRUSĂ TUBULARE 21 PIESE  600 

135 KIT NIVELARE PLĂCI RUBI  580 

136 TRANSPALET MANUAL  5000 

137 ASPIRATOR UNIVERSAL METABO  AS 20 L 1900 

138 MAȘINĂ DE ȘLEFUIT PEREȚI CU DISC METABO  15800 

139 SUFLANTĂ CU AER CALD METABO  545 

140 MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE METABO SBE 650 1150 

141 CIOCAN COMBI METABO SDS PLUS  800W KHE 2444 2030 

142 FIERESTRĂU PENDULAR METABO  1575 

143 MAȘINĂ DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT METABO 18 V BS 18 Li 2300 

144 CIOCAN COMBI METABO 1100 W  3570 
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145 AMESTECĂTOR METABO 1100 W  4175 

146 MAȘINA DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT METABO 4.0 Ah 7300 

147 MAȘINĂ DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT METABO 12 V  1650 

148 POLIZOR UNGHIULAR 2200 W METABO  W 2200-230 1875 

149 RADIO PORTABIL METABO POWERMAXXRC WILDCAT 2420 

150 CĂRUCIOR MANIPULARE MARFĂ  550 

151 PANTALONI CU PIEPTAR M, L, XL,XXL 140 

152 CREDIT 5 EURO 70 

153 POLIZOR UNGHIULAR 2400 W METABO WE 24 - 230 MVT 2850 

154 CASCĂ PROTECȚIE  130 

155 CIOCAN DULGHER  120 

156 MĂNUȘI LATEX  50 

157 FIERESTRĂU CIRCULAR METABO KS 55 1200W 2450 

158 FIERESTRĂU SABIE METABO ASE 18 LTX 1200W 3850 

159 GLETIERĂ DREAPTĂ  Rubi 200 

160 MAȘINĂ DE ȘLEFUIT BETON  4050 

POL  POLAR 130 

127 MINGE UEFA 270 

34 MALAXOR SKIL 1000 

161 CONTROLLER PS4 1000 

162 AMESTECATOR RUBIMIX 7 1200 W 1380 

 
 
 Produsele  afisate in catalogul MESERIADA cat si pe www.meseriada.ro sunt cu titlu de prezentare (pot 
exista mici diferente fata de produsul afisat - model similar). 
SECŢIUNEA 7. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI 

Campania este adresata persoanelor fizice sau juridice care achiziţionează produse participante in 
promotie, care colecteaza punctele prin decupare de pe produs (nu dezlipire) , le transmite si solicita premiile 
aferente . 

Participantul la promoţie, va gasi odata cu achizitionarea produsului, pe ambalajul produsului/produselor 
achizitionate inscriptia punctelor aferente produsului/produselor  respective pe care colectandu-le le poate 
transforma in unul din premiile prezentate.  Toate etichetele de pe  produsele Cesal participante la Campanie, 
contin numarul de puncte , codul de bare al produsului si adresa web a companiei Organizatoare 
www.meseriada.ro. Conditia pentru a putea revendica oricare din premiile acordate in promotie este de a acumula 
un numar de puncte egal cu cel trecut in catalogul promotiei in dreptul respectivului produs.  

Fiecare punct decupat de pe un produs poate fi folosit o singura data.  
Participantul  va trimite plicurile cu punctele colectate pentru revendicarea premiilor prin posta sau serviici de 
curierat la  adresa SC CESAL SA : Calea Borsului nr. 31C, Oradea, Bihor, 410605. 

 Impreuna cu punctele colectate,  insumand valoarea in puncte a produsului revendicat, participantul 
trebuie sa transmita in mod obligatoriu,  o singura data, odata cu transmiterea primului plic si FORMULARUL DE 
INSCRIERE in original, in care este obligatoriu sa completeze toate rubricile.  FISA DE INSCRIERE poate fi completata 
cu datele solicitate  si anterior tarnsmiterii plicului , mod direct pe site. Lipsa completarii Fisei de inregistrare in 
unul din modurile prevazute mai sus atrage invalidarea Castigatorului.   

Pentru fiecare plic trimis, participantul va plăti tariful normal perceput de operatorii de posta si/sau 
curierat utilizat . 

Pentru a putea participa la Campanie cu mai multe plicuri, participantul este obligat să achizitioneze mai 
multe produse din cele  incluse in campanie conform prezentului regulament. 

În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, 
Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente, 
precum si de a anula automat  orice fel de atribuire de premii  catre aceste persoane. 

Plicul continand etichetele cu puncte trimise de către participant sunt considerate valide dacă îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiţii: 
A. Plicul este trimis in perioada de valabilitate a campaniei 
B. Etichetele cu punctele cumulate din plicurile trimise, insumeaza minim punctajul corespunzator premiului 
solicitat 
C. Etichetele cu punctele decupate (decupate prin taiere, nu prin dezlipire) de pe produse nu sunt deteriorate 
si/sau falsificate 
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D. Etichetele cu puncte sunt insotite in mod obligatoriu de FORMULAR DE INSCRIERE si FORMULAR DE COMANDA 
PREMIU  in original, semnate si completata cu datele solicitate. 

În momentul în care un participant la Campanie a trimis un colet cu puncte, validat de catre Organizator,  
castiga automat, fara tragere la sorti, unul din premiile mentionate in SECŢIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE, 
corespunzator numarului de puncte colectate si transmise.  

Coletele cu puncte a caror suma de puncte nu atinge minim valoarea premiului solicitat nu pot 
desemnate câştigătoare ale premiilor allocate, astfel punctele vor ramane stocate in baza Oragnizatorului.  
 
SECŢIUNEA 8. ALOCAREA PREMIILOR ŞI TRAGERILE LA SORŢI 

Tuturor participanţilor la Campanie, care au trimis plicuri valide, in conditiile stabilite in prezentul 
Regulament, sau care s-au inscris corect pe site-ul de concurs, li se va acorda premiul instant, fara tragere la sorti. 
 
SECŢIUNEA 9. VALIDAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR 

Pentru a fi validat drept câştigător al premiului solicitat , participantul la Campanie, care a trimis un plic cu 
etichete cu puncte valid si formular de inscriere corect completat, desemnat câştigător trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiţii: 
A. Să indeplineasca conditiile descrise în Secţiunea 4 a prezentului Regulament; 
B. Sa raspunda la telefon cand va fi contactat de catre organizator sau reprezentantii acestuia, pentru a i se acorda 
premiul. 

Participantul va fi contactat de maxim 3 ori, in termen de 30 zile lucratoare de la data receptionarii  
plicului de catre  Organizator. Daca in urma contactarii participantul nu raspunde la telefon, acesta pierde calitatea 
de castigator. Convorbirile telefonice nu vor fi înregistrate. 
C. Să prezinte si sa transmita , la cererea Organizatorului actul de identitate valabil in original şi/ sau copie 
(legalizată), imputernicire din partea firmei în vederea întocmirii procesului verbal de predare-primire a premiului 
necesar ca premiul să intre în posesia deplină şi legală a câştigătorului. 

Premiul/premiile  vor fi livrate  Participantului/participantilor de catre  Organizator prin serviciul de posta 
sau curierat  in maxim  30 de zile lucratoare de la data inregistrarii plicului la sediul societatii Organizatoare. 
Organizatorul va transmite castigatorului impreuna cu  premiul   un Proces verbal de predare-primire  completat ce 
va cuprinde pe langa datele de identificare ale castigatorului si  premiul atribuit . Castigatorul  va trebui sa  
semneze si sa completeze procesul verbal in momentul primirii premiului . 

Participantul la Campanie, desemnat câştigător, care refuză sau se află în imposibilitatea de a îndeplini cel 
puţin una dintre condiţiile prezentate mai sus, îşi pierde în mod automat calitatea de câştigător şi nu poate intra în 
posesia premiului. 

În cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este în incapacitate fizică de a se deplasa, atunci este 
necesară existenţa unei procuri semnată şi autentificată la un Notar de către câştigător, procură ce dă dreptul 
persoanei împuternicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declaraţii prin care exonerează 
Organizatorul de orice răspundere care ar putea decurge din acordarea oficială a premiului, precum şi de plata de 
despăgubiri sau reclamaţii de orice natură în legătură cu acesta. 

Castigatorii vor fi comunicati pe site-ul www.meseriada.ro   din 2 in 2 saptamani. Informatiile publicate pe 
site-ul www.meseriada.ro vor fi: nume prenume, numarul de puncte acumulat, premiu acordat. 
 
SECŢIUNEA 10. ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE 

Organizatorul, precum şi alte persoane implicate în Campanie nu îşi asumă nici o răspundere pentru 
eventualele greşeli de tipar de pe comunicările publicitare. 

Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea sau deterioararea etichetelor cu  punctele  imprimate pe 
ambalaj/ambalaje, de instrainarea acestora si de prezentarea documentelor de validare necorespunzatoare, 
deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat sa acorde premiul pe baza unor astfel de documente care nu 
intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament pentru a fi validate. 

Organizatorul, nu este responsabil in nici un fel  de eventualele stricaciuni survenite asupra premiilor in 
timpul transportarii acestora prin serviciile  postale sau  curierat . 

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-
primire nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului sau a Agentiei implicate in aceasta promotie. 

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 sau costurile acestei campanii promotionale. 
 
SECŢIUNEA 11. ANGAJAMENTE 
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Prin transmiterea plic în cadrul participării la Campania "Meseriada” participanţii confirmă cunoaşterea 
prevederilor prezentului Regulament oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora. 

Organizatorul are obligaţia legală de a face publice numele câştigătorilor şi premiul câştigat de aceştia. 
Aceste informatii vor fi publicate pe site-ul promotiei: www.meseriada.ro. 

Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor, in conformitate 
cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale. 

Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele 
drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 
14) si dreptul la opozitie (art. 15). 

Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, 
înaintând o solicitare în scris, trimisă Organizatorului prin poştă, la adresa specificată în prezentul regulament 
(costurile de expediere vor fi rambursate la cerere, la tariful standard, non urgent), confirmarea faptului ca datele 
care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, 
din motive întemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei 
prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. 

Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata organizatorului, stergerea sau 
actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001. 

Scopurile constituirii şi administrării bazei de date sunt: desemnarea castigatorilor  premiilor atribuite 
conform  prezentei Campanii  promoţionale. 

Participanţilor la promoţie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu 
excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a promoţiei (contravaloarea expedierii plicului la adresa mentionata 
in regulament sau cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea consultarii paginii promotiei, respectiv a 
completarii FISEI DE INSCRIERE  si a Regulamentului Oficial al Campaniei Meseriada ). 

Organizatorul  isi rezerva dreptul  de a cesiona /ceda in orice moment va considera de cuviinta , 
administrarea respectiv organizarea prezentei campanii promotionale catre o firma terta.  
 
SECŢIUNEA 12. LIMITAREA RASPUNDERII 

Imposibilitatea participantului castigator de a utiliza premiul din orice fel de motive exonereaza 
Organizatorul de orice raspundere si / sau obligatie. 
Plicurile / revendicarile recepţionate înainte sau după perioada menţionată în regulament in SECŢIUNEA 3. 
PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI  nu se iau în considerare. Ordinea recepţionării plicurilor este dată de 
data calendaristică a recepţionării lor, astfel cum a fost inregistrata la sediul Organizatorului , indiferent de data şi 
ora trimiterii plicurilor. 

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile sau întârzierile plicurilor, generate de reţelele 
de distributie sau firmele de curierat prin care sunt trimise. 

Organizatorul nu îşi asumă nici o răspundere şi nu va fi parte în cazurile referitoare la pretenţii asupra 
drepturilor de proprietate asupra plicului care a fost declarat câştigător. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participanta in campanie care, prin 
comportament fraudulos, afectează bunul mers al campaniei. 

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra acestora nu vor influenţa principiul conform 
căruia Organizatorul campaniei va acorda premiul primei persoane care s-a prezentat pentru revendicarea 
premiului în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. In baza unui plic trimis se va acorda unul 
sau mai multe premii pe baza cartii de identitate. 

Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări 
necâşigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor. 
 
SECTIUNEA 13. TEMEIUL LEGAL 

Campania promotionala "Meseriada” este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei 
Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 
603 din 31.08.2007 
 
SECŢIUNEA 14. TAXE 

Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, reţinerea şi virarea impozitului pe venitul din 
premii, conform Capitolului VIII al Titlului III din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003. Impozitul de 16% 
datorat conform art. 77 alin. 1 din Codul Fiscal se va aplica asupra venitului net, determinat ca diferenţa între 
venitul din premii şi suma reprezentând venit neimpozabil, fiind impozit final.  

http://www.meseriada.ro/
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De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiului, prin semnare procesului verbal de 
predare – primire, toate cheltuielile legale aferente acestuia revin castigatorului/castigatorilor . 
 
SECŢIUNEA 15. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR 

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecţia datelor personale 
stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale 
ale participanţilor / câştigătorilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform  prezentului Regulament Oficial şi 
legislaţiei in vigoare. 

Participantul la promoţie, în calitate de persoană vizată, are conform Legii 677/2001, următoarele 
drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor 
(art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15). 
 
SECŢIUNEA 16. ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR PREMIILOR 

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice numele si prenumele 
câştigătorilor, orasul şi câştigurile acordate in cadrul acestei Campanii. Lista câştigătorilor va fi publicată pe site-ul 
www.meseriada.ro din doua in doua saptamani. 
 
SECŢIUNEA 17. FORŢA MAJORĂ 

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, 
remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi 
îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la 
acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice 
reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului şi care poate interzice sau modifica 
termenii acestuia, etc. 
Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, 
împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea campaniei, Organizatorul va fi 
exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi 
impiedicată sau întârziată, conform art.1351 Noul Cod civil. Organizatorul dacă invocă forţa majoră este obligat să 
comunice participanţilor la promoţie, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia. 
 
SECŢIUNEA 18. LITIGII 

In cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale 
amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre 
soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului. 

Prezentul regulament este guvernat de legislaţia românească. În cazul în care una sau mai multe prevederi 
ale acestui regulament sunt declarate nule şi neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor rămâne în vigoare. 
 
SECTIUNEA 19. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

Regulamentul oficial al campaniei promotionale „Meseriada” va fi publicat pe site-ul www.meseriada.ro. 
Participarea la aceasta promotie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament 

de catre toti Participantii.  
 
 
 
 
       Organizator,  

 

CESAL SA 

 

Director General – Piotr Chrzanowski 

 

Director Marketing/Comercial - Marcel Iancau 

 


