
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 
„Calatorim impreuna!“ ≈ „We travel together!” 

 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI  
1.1 Organizatorul campaniei promotionale „Calatorim impreuna!“ ≈ „We travel 
together!”  este: 
Societatea comerciala  MCM PETROL SRL, cu sediul in Buzau, com Merei, sat Dealul 
Viei, Tarla 125, Parcela 2986/1, inregistrata la Registrul Comertului Buzau sub nr. 
J10/386/2001 Cod Unic de Inregistrare RO14179861, prin reprezentantul sau autorizat: 
Mocanu Florentin Cosmin in calitate de Administrator in continuare denumit 
Organizatorul. 
 1.2   Desfasurarea campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament 
este obligatorie pentru toti participantii la promotie.  
Participarea la acest concurs implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara 
obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la promotie. 
1.3   In perioada desfasurarii campaniei promotionale, Organizatorul isi rezerva dreptul de 
a modifica sau schimba oricand  prezentul regulament ce se poate realiza prin intocmirea 
unui act aditional la acesta. 
Prezentul regulament sau  eventualele acte aditionale la acesta, vor fi disponibile in 
vederea consultarii acestora de catre participanti, in incinta statiilor de distributie 
carburanti participante la promotie si pe site-ul www.mcmpetrol.ro.   
Campania promotionala va putea fi întrerupta de Organizator, oricand in timpul duratei de 
desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau a modificarii regulamentului 
promotiei. 
1.4 Anexele sau actele aditionale la regulament fac parte integrata din acesta.  
SECTIUNEA 2. PRODUSE PARTICIPANTE   
La aceasta promotie participa produsele comercializate de Organizator prin statiile de 
distributie carburanti: produse petroliere (benzina, motorina, GPL si Adblue). In lista 
produselor participante la promotie, nu sunt incluse produsele comercializate in 
magazine. 
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE  
La aceasta promotie poate participa orice persoana fizica cetatean roman, cu domiciliul 
stabil in Romania, care a implinit varsta de 18 ani pana la  01 ianuarie 2017 si care, 
cunoscand prezentul regulament, cu care este intru totul de acord, doreste sa participe la 
promotie, prin cumpararea oricaruia din produsele prevazute de Sectiunea 2 (benzina, 
motorina, GPL si Adblue), a prezentului regulament. 
Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiei organizatoare S.C. MCM 
PETROL SRL. precum si membrii familiilor acestora ( soti sau rude de gradul I si II ).  
SECTIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE  
Campania promotionala se va desfasura in perioada 01.01.2017 – 31.10.2017 (inclusiv). 
SECTIUNEA 5. LOCUL DE DESFASURARE AL PROMOTIEI   
Campania promotionala „Calatorim impreuna!“ ≈ „We travel together!”este organizata 
si se va desfasura in toate statiile de distributie carburanti ale SC MCM PETROL SRL, 
situate pe teritoriul Romaniei: 

- Str. Veteranilor nr. 107, Buzau; 

- DN 1B Km.57, Dealul Viei, Merei, Buzau; 

- Com. Smeeni, str. Principala nr. 772, jud. Buzau; 

- Com. Cilibia, sat Cilibia, jud. Buzau; 

 SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE   
Campania promotionala se va desfasura in perioada 01.01.2017 – 31.10.2017(inclusiv).  



Pentru a participa la acesta promotie, candidatii trebuie sa achizitioneze combustibil  de 
la una din statiile participante la promotie in valoare de minim 50 RON la o singura 
tranzactie sau multiplu de 50 Ron (bon fiscal)(TVA inclus).  
In urma primei tranzactii care indeplineste conditiile mai sus mentionate, fiecare 
cumparator va primi automat un talon de participare la promotie, bonul fiscal de la casa 
de marcat si copia bonului fiscal (tranzactia de minim 50 lei pe un singur bon fiscal 
reprezinta un punct valoros, sumele multiple de 50 Ron de exemplu alimentarea de 200 
Ron pe un bon fiscal reprezinta patru puncte valoroase), care se ataseaza talonului in 
statia respectiva care participa la promotie. 
Nu se pot cumula mai multe bonuri fiscale pentru a ajunge la o valoare de 50 lei in 
vederea participarii la promotie.  
Talonul se va prezenta personalului de la casa de marcat, care va pune o stampila in 
locul special configurat pentru cei 50 Ron alimentati sau mai multe stampile in functie de 
valoarea bonului fiscal (exemplu: daca bonul fiscal este in valoare de 175 Ron, se vor 
aplica trei stampile), i se vor atasa copiile nefiscale ale bonurilor fiscale emise in urma 
tranzactiei si se va pastra asupra clientului si il  va prezenta la urmatoarele alimentari. 
Cand pe talon se cumuleaza minim 10 stampile (500 de lei (tva inclus)), cumparatorul va 
completa acest talon cu toate datele personale inscrise pe el : nume, prenume, carte de 
identitate-serie, număr, CNP, număr de telefon si semnatura si il va introduce in plicul ce-i 
va fi oferit in statie, apoi in una dintre urnele special amenajate in statiile participante la 
promotie, pentru a putea participa la tragerile la sorti. 
In fiecare statie participanta va fi amenajat un loc special destinat introducerii taloanelor 
participante. 
Participarea la tragerea la sorti se poate face prin introducerea in urna a talonului 
completat lizibil si a copiilor nefiscale  ale bonurilor fiscale. Pentru a fi validat, castigatorul 
trebuie sa se prezinte cu cartea de identitate la Organizator.  
Taloanele falsificate sau deteriorate prin modificarea simbolurilor sau mesajelor vor fi 
considerate nule şi nu vor participa la promoţie.  
SECTIUNEA 7. PREMIILE PROMOTIEI NATIONALE „Calatorim impreuna!“ ≈ „We 
travel together!” 
7.1. Premiile promotiei  
In cadrul campaniei promotionale „Calatorim impreuna!“ ≈ „We travel together!” 
organizatorul acorda urmatoarele categorii de premii. Vor avea loc trageri la sorti in cadrul 
promotiei in urma carora vor fi acordate urmatoarele premii , constand din: 

 172 de premii saptamanale in valoare de 30 Ron/Premiu; 

 40 premii lunare, in valoare de 100 Ron/Premiu; 
În data de 01.11.2017 va avea loc ultima tragere, la aceasta urmând să participe toate 
taloanele necâştigătoare acumulate în urne până la data de 31.10.2017 inclusiv. In urma 
tragerii la sorţi, se vor acorda premii după cum urmează:  

 premiul l –   un autoturism DACIA NOUL LOGAN LAUREATE 1.0 12V 75 CP. 

 premiul ll –  un autoturism DACIA NOUL LOGAN AMBIANCE  1.0 12V 75 CP. 

 premiul lll – un autoturism DACIA NOUL LOGAN ACCES         1.0 12V 75 CP. 
In momentul in care un castigator sau o rezerva este trasa la sorti, va iesi automat din 
competitie. La tragerea finala nu exista posibilitatea ca un participant sa castige mai mult 
de un premiu. 
Valoarea totala bruta a premiilor acordate in aceasta campanie promotionala este 
estimata la 116000 RON (TVA inclus) la un curs de 1 Eur=4,5 RON. 
7.2. Procedura tragerii la sorti pentru promotie  
Tragerea la sorti va fi manual si va avea loc pe data de 01.11.2017. Aceasta se va 
desfasura în prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai companiilor implicate în 
organizarea promotiei si va fi autentificata de un notar public. 
  



Vor fi extrase in total 9  taloane, din care primele 3 taloane sunt ale castigatorilor  si 6  
taloane care constituie rezerve, in cazul in care primele 3 taloane nu intrunesc conditiile 
de validare (cate 2 rezerve pentru fiecare castigator)  
In cazul in care taloanele castigatoare  nu indeplinesc conditiile de validare, premiul va fi 
repartizat  unei rezerve in ordinea extragerilor. In cazul in care nici rezervele nu vor 
indeplini conditiile de validare, premiile ramase nevalidate nu se vor acorda. 
Castigatorii premiilor nu au posibilitatea primirii contravalorii acestora in bani sau in alte 
obiecte si nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor. 
Numele castigatorilor premiilor vor fi facute publice pe site-ul www.mcmpetrol.ro, in statiile 
participante, si alte mijloace mass-media. 
7.3. Conditii de validare ce trebuiesc indeplinite cumulative 
a. Participantii la promotie trebuie sa indeplineasca conditiile stipulate in dreptul de 
participare de la Sectiunea 3. 
b. Taloane valide sunt cele completate cu urmatoarele campuri, in mod lizibil : nume, 
prenume, CI, serie, numar, CNP, numar de telefon, semnatura, bonurile nefiscale atasate 
talonului si stampilate in zona special conturata. 
SECTIUNEA 8. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR 
Castigatorii premiilor vor fi anuntati telefonic in termen de maxim doua zile lucratoare de 
la data efectuarii extragerii. Toti castigatorii anuntati se vor prezenta la organizatori cu BI 
sau CI  in termen de 90 de zile de la primirea anuntului in vederea ridicarii premiului.   
Organizatorul va face public conform legii numele castigatorilor pe site-ul 
www.mcmpetrol.ro, in statiile participante si alte mijloace mass-media. 
Organizatorul nu isi asuma nici o cheltuiala aferenta transportului premiilor catre 
castigatori.  
Neridicarea  premiilor in termen de 90 de zile calendaristice de la data anuntarii  
castigatorilor, se considera renuntare la premiu si are drept consecinta stingerea oricaror 
obligatii in sarcina Organizatorului de a preda premiul catre castigator. 
Premiile I II si III se vor preda in baza cartii de identitate precum si in baza unui proces-
verbal de predare-primire semnat de catre organizator si de catre castigator. In procesul-
verbal de predare-primire vor fi trecute inclusiv datele de identificare ale castigatorului 
(nume, prenume; serie si numar carte de identitate), cat si datele de identificare ale 
autoturismelor. 
SECTIUNEA 9. ANGAJAMENTE  
Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta promotie implica 
acceptul castigatorilor ca numele, adresa si imaginea lor sa fie facute publice si folosite in 
scopuri publicitare de catre organizatori, in diverse materiale audio-video si tiparituri. 
Castigatorii premiilor vor fi de acord sa semneze:  
a) un document prin care sa consimta participarea la mediatizarea evenimentului;  
b) un document prin care se confirma indeplinirea conditiilor de participare. 
 Pe o perioadă de un an de zile începând cu data semnării proceselor-verbale de 
predare-primire, autoturismele marca DACIA NOUL LOGAN LAUREATE 1.0 12V 75 CP, 
DACIA NOUL LOGAN AMBIANCE  1.0 12V 75 CP si DACIA NOUL LOGAN ACCES         
1.0 12V 75 CP ce vor fi acordate ca urmare a tragerii la sorti din data de 01.11.2017 vor fi 
brandate cu stickere MCM PETROL, conform reprezentatiei grafice stabilite de S.C. MCM 
PETROL S.R.L. 
Câstigătorii sunt obligati să accepte si să mentină pe autoturismele marca DACIA NOUL 
LOGAN LAUREATE 1.0 12V 75 CP, DACIA NOUL LOGAN AMBIANCE  1.0 12V 75 CP 
si DACIA NOUL LOGAN ACCES 1.0 12V 75 CP, identificate conform proceselor-verbale 
de predare-primire, brandingul realizat de către MCM PETROL timp de 1 an de zile 
începând cu data încheierii proceselor-verbale de predare-primire. MCM PETROL îsi 
rezervă dreptul de a verifica în orice moment brandingul de pe autoturismele marca 
DACIA NOUL LOGAN LAUREATE 1.0 12V 75 CP, DACIA NOUL LOGAN AMBIANCE  
1.0 12V 75 CP si DACIA NOUL LOGAN ACCES 1.0 12V 75 CP atribuite Câstigătorilor. 

http://www.mcmpetrol.ro/


SC MCM PETROL SRL îsi rezervă dreptul de a schimba stickerele de pe autoturismele 
marca DACIA NOUL LOGAN LAUREATE 1.0 12V 75 CP, DACIA NOUL LOGAN 
AMBIANCE  1.0 12V 75 CP si DACIA NOUL LOGAN ACCES 1.0 12V 75 CP, atribuite 
prin tragerea la sorti, ori de câte ori acestea se consideră a fi deteriorate sau SC MCM 
PETROL SRL dispune de o nouă reprezentatie grafică. 
În cazul în care Câstigătorii nu vor mentine brandingul pe autoturismele marca DACIA 
NOUL LOGAN LAUREATE 1.0 12V 75 CP, DACIA NOUL LOGAN AMBIANCE  1.0 12V 
75 CP si DACIA NOUL LOGAN ACCES 1.0 12V 75 CP în cauză pe perioada stabilită 
conform prezentului Regulament, MCM PETROL este îndreptătită să solicite de la 
Câstigători despăgubiri în cuantum de cel putin 50% din valoarea de achizitie a 
autoturismelor marca DACIA NOUL LOGAN LAUREATE 1.0 12V 75 CP, DACIA NOUL 
LOGAN AMBIANCE  1.0 12V 75 CP si DACIA NOUL LOGAN ACCES 1.0 12V 75 CP. 
Câstigătorii sunt obligati ca, lunar, să facă dovada mentinerii brandingului cu stickere 
MCM PETROL, de bună voie sau la cererea MCM PETROL, începând cu luna semnării 
proceselor-verbale de predare-primire a autoturismelor marca DACIA NOUL LOGAN 
LAUREATE 1.0 12V 75 CP, DACIA NOUL LOGAN AMBIANCE  1.0 12V 75 CP si 
DACIA NOUL LOGAN ACCES 1.0 12V 75 CP până la expirarea perioadei de un an 
stabilită conform prezentului Regulament. 
Costurile brandării autoturismelor marca DACIA NOUL LOGAN LAUREATE 1.0 12V 75 
CP, DACIA NOUL LOGAN AMBIANCE  1.0 12V 75 CP si DACIA NOUL LOGAN 
ACCES 1.0 12V 75 CP acordate ca premii I II si III în cadrul campaniei „Calatorim 
impreuna!“ ≈ „We travel together!”sunt suportate de catre S.C. MCM PETROL S.R.L. 
Câstigatorii sunt obligati să anunte MCM PETROL în cazul deteriorării brandingului în 
termen de maximum 5 zile calendaristice din momentul în care se întampla acest lucru, în 
caz contrar câstigătorii datorând MCM PETROL daune materiale în cuantum de cel putin 
20% din valoarea de achizitie a autoturismelor,  pentru prejudiciile suferite. MCM 
PETROL va suporta cheltuielile pentru refacerea acestui branding. 
Câstigătorilor le este interzis să înstrăineze sau să închirieze autoturismele marca DACIA 
NOUL LOGAN LAUREATE 1.0 12V 75 CP, DACIA NOUL LOGAN AMBIANCE  1.0 12V 
75 CP si DACIA NOUL LOGAN ACCES 1.0 12V 75 CP identificate conform proceselor-
verbale de predare-primire pe o perioadă de un an începând cu data semnării proceselor-
verbale de predare-primire. În cazul în care,pe parcursul celor 12 luni începând cu data 
semnării proceselor-verbale de predare/primire a premiilor constând din trei autoturisme 
marca DACIA NOUL LOGAN LAUREATE 1.0 12V 75 CP, DACIA NOUL LOGAN 
AMBIANCE  1.0 12V 75 CP si DACIA NOUL LOGAN ACCES 1.0 12V 75 CP, 
câstigătorii nu mai sunt proprietarii acestora sau în cazul în care căstigătorii 
închiriază/comodatează altei persoane, MCM PETROL este îndreptătită să solicite de la 
câstigători despăgubiri în cuantum de cel putin 100% din valoarea de achizitie a premiilor. 
SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE 
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa vireze si sa declare impozitul pe 
veniturile obtinute din premii de catre castigatori, in conformitate cu prevederile legale in 
vigore, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea 
fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. 
SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE  
11.1. Tuturor participantilor la campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu 
Legea nr. 677/2001. 
11.2. Prin participarea la campanie si transmiterea datelor personale in vederea 
participarii la extragere , participantii isi exprima acordul expres  pentru stocarea datelor si 
includerea in baza de date a Organizatorului. 
11.3. Scopurile constituirii acesteia sunt: 
- desemnarea castigatorilor premiilor; 



- informarea  candidatilor, prin diverse mijloace de comunicare (telefonic, SMS sau alte 
mijloace de comunicare), cu privire la promotiile SC MCM PETROL SRL sau alte actiuni 
de marketing desfasurate in viitor de catre SC MCM PETROL SRL. 
11.4. Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date, printr-o 
cerere scrisa trimisa la adresa societatii.  
11.5. La cererea participantilor, adresata in scris, Organizatorul se obliga, in functie de 
solicitare: 
11.5.1. sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu datele sale personale, in mod 
gratuit, pentru o solicitare pe an; 
11.5.2. sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in 
mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 
privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera 
circulatie a acestor date; 
11.5.3. sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. 
SECTIUNEA 12. SOLUTIONAREA LITIGIILOR  
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campania promotional 
„Calatorim impreuna!“ ≈ „We travel together!” se vor rezolva pe cale amiabila sau, in 
cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate la sediul Organizatorului. 
SECTIUNEA 13. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE 
Campania promotionala „Calatorim impreuna!“ ≈ „We travel together!” va putea fi 
intrerupta de catre Organizator oricand in timpul desfasurarii ei, in cazul aparitiei unei 
situatii de forta majora sau al modificarii regulamentului promotiei, dar nu inainte de a 
anunta publicul pe site-ul www.mcmpetrol.ro, precum si in toate statiile SC MCM 
PETROL SRL participante la promotie. 
SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 
Regulamentul de participare este publicat pe site-ul www.mcmpetrol.ro si disponibil in 
copie, in toate statiile de distributie carburanti participante la promotie. De asemenea 
poate fi obtinut în mod gratuit, în urma solicitarii facute in oricare din statiile participante la 
promotie. 
Participarea la Campania promotionala „Calatorim impreuna!“ ≈ „We travel together!” 
implica obligativitatea cunoasterii si respectarii prevederilor prezentului Regulament de 
catre toti participantii la promotie. 


