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Regulament de participare la  
CONCURSUL “AIIR”, respectiv CONCURSUL “TESTO” 

 
 
I. ORGANIZATORUL CONCURSURILOR 

Organizatorul Concursurilor “AIIR” si “TESTO” este Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din 
România – Filiala Valahia (AIIR – Filiala Valahia), persoana juridica romana, cu sediul social in 
Mun. Bucuresti, Bdul. Pache Protopopescu nr. 66, Sector 2, avand CIF RO31327828, 

reprezentata legal de conf.univ.dr.ing. Catalin LUNGU in calitate de Presedinte. 
Sustinator cu premii al Concursului “TESTO” este S.C. TESTO ROM S.R.L., persoana juridica 
romana, cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 247, înregistrată la Registrul Comertului cu 

nr. J12/2890/2011, avand CIF RO29374402, reprezentata legal de Horatiu BASA in calitate de 
Director General. 
 

Concursurile se vor derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in cele ce 
urmeaza “Regulamentul”), obligatoriu pentru toti participantii.     
  

II. INSCRIEREA 
Concursul „AIIR” se desfasoara prin inscrierea automata a auditorilor energetici care au raspuns 
in perioada aprilie-septembrie 2014, online sau telefonic, la chestionarul OAER/AIIR-FILIALA 

VALAHIA privind activitatea auditorilor energetici pentru cladiri din Romania, cu respectarea 
integrala a procedurilor de participare enuntate la punctul III. 
 

Concursul „TESTO” se desfasoara prin completarea formularului de inregistrare de catre 
auditorii energetici care sunt prezenti la SEDINTA PRIVIND ACTIVITATEA AUDITORILOR 
ENERGETICI PENTRU CLADIRI DIN ROMANIA, din 25 Septembrie 2014, orele 13:30-19:30 in 

Sala de Festivitati a Facultatii de Inginerie a Instalatiilor din cadrul UTCB, Bdul Pache 
Protopopescu nr. 66, Sector 2, Bucuresti, cu respectarea integrala a procedurilor de participare 
enuntate la punctul III. 

  
III. PROCEDURA DE PARTICIPARE 
Pentru ca o participare sa fie valida pentru tragerea la sorti a premiilor I si II participantul 
trebuie sa parcurga urmatorii pasi: 

o sa raspunda la chestionarul OAER/AIIR-FILIALA VALAHIA, online la adresa 
http://isondaje.ro/sondaj/315585608/1/ sau telefonic cand este contactat de operatorii 
OAER/AIIR-FILIALA VALAHIA; 

o sa accepte prevederile regulamentului de participare la tombola. 
 
Pentru ca o participare sa fie valida pentru tragerea la sorti a premiului TESTO, participantul 

trebuie sa parcurga urmatorii pasi: 
o sa accepte prevederile regulamentului de participare la tombola; 
o sa introduca in formularul de inscriere date personale valide, sa il semneze si sa il introduca 

in urna organizatorului; 
o sa fie prezent in sala in momentul desfasurarii concursului si anuntarii castigatorului. 
  

IV. DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE 
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Are drept de participare la tombola AIIR pentru extragerea premiilor I si II orice auditor 
energetic pentru cladiri, atestat MDRAP cu legitimatia vizata la zi, care indeplineste simultan 

toate conditiile de mai jos:   
  a completat in perioada aprilie-septembrie 2014 online sau telefonic, chestionarul OAER/AIIR-

FILIALA VALAHIA; 
  confirma ca a citit si a inteles prezentul regulament oficial si ca este de acord in totalitate cu 
termenii si conditiile precizate de acesta. 

 
Are drept de participare la tombola pentru extragerea premiului TESTO orice auditor energetic 
pentru cladiri, atestat MDRAP cu legitimatia vizata la zi, care indeplineste simultan toate 

conditiile de mai jos:   
  completeaza formularul de inregistrare cu datele personale valide, il semneaza si il introduce 

in urna de extragere; urna de extragere se va inchide si sigila la ora 15; 
  confirma ca a citit si a inteles prezentul regulament oficial si ca este de acord in totalitate cu 

termenii si conditiile precizate de acesta; 

  este prezent in sala la momentul extragerii din urna a formularelor de inscriere. 
 

Fiecare participant se inscrie o singura data in cursa pentru premiile I, II si respectiv premiul 
TESTO. 
  

Nu pot participa la acest concurs: 
-auditorii energetici care sunt membri in Consiliul Director al AIIR; 
-auditorii energetici care sunt membri in Consiliul Director al OAER; 

-auditorii energetici care sunt membri in Comisia de Cenzori. 
 
Prin inscrierea la Concurs, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi 
exprima acordul in privinta acestora, participarea la acest concurs implicand obligativitatea 

respectarii prevederilor prezentului Regulament. 
  
V. PERIOADA SI LOCUL DE DESFASURARE   

Concursurile se desfasoara in perioada 10 Aprilie 2014 – 25 Septembrie 2014, 
extragerea avand loc pe 25 Septembrie 2014, ora 18:30, in Sala de Festivitati a 
Facultatii de Inginerie a Instalatiilor din cadrul UTCB, din B-dul Pache Protopopescu 

nr. 66, Sector 2, Bucuresti in timpul SEDINTEI PRIVIND ACTIVITATEA 
AUDITORILOR ENERGETICI PENTRU CLADIRI DIN ROMANIA. 
  

CASTIGATORII: 
Castigatorii vor fi alesi astfel: 
1. Pentru premiile I şi II din cadrul concursului AIIR - prin tragere la sorti utilizand website-ul 

www.random.org, in data de 25 septembrie 2014.  
 
Tragerea la sorti se va efectua astfel: 

- fiecarui participant eligibil ii va fi atribuit un numar in ordinea alfabetica a numelor 
participantilor, lista fiind afisata intr-un loc vizibil la locul de desfasurare al extragerii si pe 
site-ul www.aiiro.ro; 

- prin intermediul website-ului www.random.org se vor genera 10 numere aleatoare intr-o 
coloana din intervalul de la unu pana la numarul maxim de participanti; 

http://www.random.org/
http://www.aiiro.ro/
http://www.random.org/
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- primele trei numere extrase din partea de sus a coloanei reprezinta cei trei potentiali 
castigatori ai premiilor II; 

- urmatoarele trei numere extrase reprezinta rezervele pentru premiile II; 
- al saptelea numar reprezinta potentialul castigator al premiului I; 
- ultimele trei numere extrase din partea de jos a coloanei reprezinta rezervele pentru premiul 

I. 
 
In cazul in care potentialii castigatori ai premiilor I sau II nu indeplinesc conditiile de participare 

expuse la articolul IV sau refuza premiul, se va trece la participantii rezerva pentru fiecare tip de 
premiu, in ordinea extragerii lor, pana cand toate premiile vor fi acordate. Daca pentru o 
categorie de premii, nici potentialii castigatori, nici rezervele nu indeplinesc conditiile de 

participare expuse la articolul IV sau refuza premiul, rezervele de la cealalta categorie de 
premiu, in ordinea extragerii, vor deveni potentiali castigatori ai premiului respectiv, cu conditia 
sa nu fi castigat deja premiul din categoria pentru care au fost extrasi. 

 
2. Pentru premiul din cadrul concursului TESTO – prin extragere din urna AIIR a formularelor de 
inregistrare completate si semnate de catre auditorii eligibili concursului, conform articolului IV. 
Se vor extrage formulare de inregistrare pana cand se va putea desemna un castigator care sa 

indeplineasca conditiile de la articolul IV si sa accepte premiul oferit de organizator. 
 
Numele castigatorilor vor fi afisate in website-urile si www.aiiro.ro si www.oaer.ro. 

  
VII. PREMIILE ACORDATE  
Premiile acordate constau dupa cum urmeaza: 

 Premiul I – Excursie în Delta Dunării, pentru 2 persoane, in perioada 26 septembrie-31 

octombrie 2014, pentru 2 nopti. Pachetul include cazare 2 nopti la hotel de 4*, cu demipensiune 

si program de vizitare Delta Dunarii cu barca. Pachetul nu include: transportul, asigurare 
medicala, intrarea la obiectivele turistice din zona sau alte servicii turistice fata de cele descrise 

mai sus. 
Valoarea premiului este de maxim 1200 lei. 
 

 Premiul II – 3 premii a câte 100 de timbre holografice de securizare a CPE. 

Valoarea premiului este de maxim 100 lei/premiu.  
 

 Premiul TESTO – echipament de masura la alegere intre 2 variante prezentate de 
compania TESTO in timpul sedintei din 25 septembrie.  

Valoarea premiului este de maxim 5500 lei. 
  
Valoarea totala a premiilor acordate este de maxim 7000 lei. 
  

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestor concursuri nu au posibilitatea de a primi 
contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri/servicii si nici sa 
solicite schimbarea caracteristicilor premiului. De asemenea, premiul nu este transmisibil catre 

alte persoane.  
  
VIII. ACORDAREA PREMIULUI. TAXE SI IMPOZITE 

Premiile vor fi inmanate castigatorilor prin confruntarea datelor de identificare astfel cum au 
fost ele completate in chestionar cu datele din buletinul de identitate/cartea de identitate. 

http://www.oaer.ro/
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Castigatorii concursurilor vor fi anuntati telefonic si pe e-mail de catre 
reprezentantii organizatorului in termen de maxim 24 ore de la extragere. Pentru 

acordarea premiilor, castigatorii concursurilor se vor prezenta la sediul Organizatorului din Mun. 
Bucuresti Bd-ul Pache Protopopescu nr. 66, sector 2, Tel: 021-2524295; Fax: 021.2524295, e-
mail: office@oaer.ro sau office@aiiro.ro. 

 
In cazul premiilor I si II, neidentificarea oricaruia dintre castigatori ca urmare a indicarii unor 
date invalide in chestionarul de participare (adresa, numar de telefon)  pana cel mai tarziu la 

data de 26.09.2014, orele 20.00 atrage decaderea acestuia din drepturi in sensul pierderii 
premiului astfel castigat. Premiul se va reporta auditorilor energetici extrasi ca rezerve in 
procedura de selectare a castigatorilor, in ordinea numerelor generate automat prin intermediul 

website-ului www.random.org. 
 
Pentru premiul I se vor extrage 3 rezerve, pentru premiile II se vor extrage 3 rezerve iar pentru 

premiul TESTO nu se extrage nici o rezerva. Daca rezervele pentru premiile I sau II sunt 
epuizate, se vor transfera rezervele dintre premii. 
 
  

IX. TAXE SI IMPOZITE 
Conform art. 77 din Codul fiscal, venitul sub forma de premii dintr-un concurs se impune, prin 
retinere la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net. Obligatia platii acestui impozit 

revine organizatorului (pentru premiile I si II) si TESTO Romania (pentru premiul TESTO), 
inclusiv obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului. Organizatorul si TESTO Romania se 
obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de 

catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin 
legea 571 din 22/12/2003, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in 
legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. 

  
  
X. LIMITAREA RASPUNDERII 

Organizatorului nu ii revine nicio raspundere pentru: 
 chestionarele care nu contin toate datele obligatorii sau nu permit confirmarea identitatii 

participantului sau care contin vadit informatii false; 

 orice alte costuri ale castigatorilor in legatura cu intrarea in posesia premiilor, altele decat 
cele aflate in sarcina sa conform prezentului regulament si dispozitiilor legale; 

 imposibilitatea unui castigator de a efectua excursia in perioada indicata, precum si de a  

intra in posesia premiului din motive ce exclud culpa Organizatorului. 
 
                          

XI. INFORMAREA PARTICIPANTILOR 
Prezentul regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate putand fi 
consultat pe site-ul www.aiiro.ro sau www.oaer.ro. Participarea la concursuri implica 

obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. 
 
Prin participarea la aceste concursuri, participantii sunt de acord ca datele lor de identitate sa 

intre in baza de date a organizatorului, acestea putand fi folosite pentru activitatile de 
marketing ale acestuia cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/ 2001 privind protectia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor 

mailto:office@oaer.ro
mailto:office@aiiro.ro
http://www.random.org/
http://www.aiiro.ro/
http://www.oaer.ro/
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date. Prin acceptarea premiului castigat, castigatorul este de acord ca numele si datele sale de 
identificare sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator in 

materiale tiparite, audio sau video, fara ca acesta (castigatorul) sa emita pretentii financiare 
impotriva organizatorului pentru realizarea acestor operatiuni. Tuturor participantilor la cele 
doua concursuri, le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind 

protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a 
acestor date, in special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, 
dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei competente si de plangere catre 

autoritatea de supraveghere. 
 
 

XII. FORTA MAJORA 
Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi 
prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului 

din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in 
imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 
 
  

XIII. LITIGII 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concursuri se vor solutiona pe cale 
amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele 

judecatoresti romane competente din Municipiul Bucuresti. 
 
Eventualele reclamatii legate de derularea concursurilor se pot trimite pe adresa de e-mail a 

Organizatorului (office@aiiro.ro) in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data anuntarii 
publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in 
considerare nicio reclamatie. 

  
  
XIV. ALTE CLAUZE 

Prin participarea la prezentele concursuri, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte 
conditii stabilite prin prezentul regulament oficial. In cazul in care Organizatorul constata ca un 
castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al 

Concursurilor, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin 
castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai 
multe premii decat cele prevazute in prezentul regulament. 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 sa si/sau a institutiilor partenere in aceste concursuri (Ordinul 
Auditorilor Energetici din Romania, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti si Testo 

Romania) sau costurile celor doua concursuri. 
 
 

 
Organizator 
AIIR – Filiala Valahia 

Conf.univ.dr.ing. Catalin LUNGU – Presedinte 
 

Sustinator  
S.C. TESTO ROM S.R.L.,  

Horatiu BASA - Director General 

 


