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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

„Un CADOU pentru SIGURANȚA ta!” 

 
Perioada Campaniei: 29.03.2018 – 25.05.2018 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI 

1.1 Organizator al Campaniei „Un CADOU pentru SIGURANȚA ta!” este ButanGas Romania S.A. (in 

continuare „ButanGas Romania”), societate cu personalitate juridica romana, inregistrata la Oficiul 

Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/2603/1996, cod unic de inregistrare 

RO8297854, cu sediul in Bucuresti, Intr. Murmurului, nr. 2 - 4, Sector 1, cont bancar nr. RO76 BACX 0000 

0000 3019 6310.  

1.2 Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al 

Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”). 

1.3 Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe site-urile 

http://www.butangas.ro/ si https://molromania.ro/ro/. De asemenea, Regulamentul este disponibil, in mod 

gratuit, oricarui consumator in statiile de distributie carburant ale Grupului MOL, din Romania, prezentate in 

Anexa nr. 1 a prezentului Regulament, sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in 

atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de 

desfasurare a Campaniei. 

1.4 Campania va putea inceta, oricand pe parcursul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de 

forta majora, epuizarii stocului de premii garantate sau intervenirii imposibilitatii obiective a Organizatorului 

de a isi indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 

1.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin incheierea 

unui Act Aditional la Regulamentul Oficial, urmand ca modificarile si/ sau completarile sa intre in vigoare 

numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor/ completarilor respective, prin intermediul acelorasi 

canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea 

autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare. 

 Anexele sau Actele Aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta. 

 

1.6 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, 

inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de 

materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. In caz de 

discrepante intre prevederile din varianta scurta a Regulamentului Oficial, de pe materialele de comunicare 

ale Campanie si prevederile acestui Regulament Oficial, vor prevala prevederile prezentului Regulament 

Oficial. 

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE  

2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in reteaua statiilor de distributie 

carburanti ale Grupului MOL, din Romania, si mentionate in Anexa nr. 1, atasata la prezentul Regulament. 

2.2. Campania va incepe pe data de 29.03.2018 ora 10:00, si va dura pana la 25.05.2018, ora 23:59 sau pana 

epuizarea premiilor garantate. 
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SECTIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE SI PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOTIONALA 

3.1  La aceasta Campanie pot participa numai persoane fizice, cetateni romani, cu varsta de peste 18 ani, cu 

domiciliul stabil in Romania. Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii ButanGas Romania, ai statiilor 

de distributie carburanti ale Grupului MOL, din Romania, agentii ce opereaza statiile de distributie 

carburanti sau angajatii acestora, precum si rudele de gradul intai (parinti, copii) si doi (frati, surori) ale 

angajatilor companiilor mentionate, ai agentilor ce opereaza statiile de distributie carburanti MOL. 

3.2  Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului 

Regulament. 

 Prin participarea la Campanie, participantilor nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare. 

3.3 La Campanie participa urmatorul produs comercializat in reteaua statiilor de distributie carburanti ale 

Grupului MOL, din Romania, prevazute in Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial: 

• butelia (incarcatura) ButanGas de 11 kg (personalizata cu logo-ul ButanGas). 

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI 

4.1. Pentru a participa la Campanie, utilizatorii trebuie sa achizitioneze, in perioada 29.03.2018 – 25.05.2018, 

din statiile de distributie carburanti ale Grupului MOL, din Romania, 2 (doua) produse participante 

(indicate la art. 3.3), indiferent de data achizitiei din perioada derularii campaniei. La momentul achizitiei 

celui de-al doilea produs, Participantii primesc, in masura in care acesta se mai gaseste in stoc, 

urmatorul premiu: 

    Regulator de presiune pentru butelie GPL - 26L TIP Italia; 

4.2. La fiecare achizitie a produselor participante, clientul va primi pe loc de la casierul benzinariei MOL, pe 

langa bonul fiscal aferent achizitiei, si un bon nefiscal  doar in perioada campaniei. In cazul achizitiei 

produselor participante la momente diferite, Participantii vor pastra bonurile nefiscale pana la momentul 

revendicarii premiilor. Dovada achizitiei celor 2 (doua) produse participante se va face prin prezentarea si 

predarea catre reprezentantul statiei de distributie a Grupului MOL, a celor 2 bonuri nefiscale primite la 

achizitia produselor, in original si nedeteriorate. In cazul prezentarii si predarii bonurilor nefiscale in copie, 

ori deteriorate, se va considera ca acestea nu fac dovada achizitiei produselor, in schimbul acestora nefiind 

eliberat premiul. 

4.3. Inmanarea premiului catre castigator se va face pe loc, in limita stocului disponibil din fiecare statie, in urma 

predarii celor 2 bonuri nefiscale primite la achizitia produselor, in original si nedeteriorate, si semnarii 

procesului-verbal de predare primire a premiului, descris in Anexa nr.2. 

4.4. Produsul participant in Campanie, descris la punctul 3.3, se va regasi in toate statiile de distributie 

carburanti ale Grupului MOL, din Romania, mentionate in Anexa nr. 1, atasata la prezentul Regulament, in 

limita stocului disponibil al fiecarei statii. Revendicarea premiilor garantate se poate face numai in limita 

stocului disponibil din fiecare statie participanta. In situatia in care stocul produselor aflate in Campanie s-a 

epuizat, Participantul la Campanie nu-si va putea revendica premiul garantat. 

4.5. Dupa data incheierii Campaniei, butelia (incarcatura) ButanGas de 11 kg isi pierde calitatea de Produs 

participant la prezenta Campanie, Organizatorul nemaiavand nicio raspundere sau obligatie de a furniza 

premii consumatorilor care achizitioneaza asemenea produse.  
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SECTIUNEA 5. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI 

5.1  In cadrul Campaniei se vor acorda 5.000 de Regulatoare de presiune pentru butelie GPL - 26L TIP Italia fiecare 

avand o valoare de 12,59 lei ( fara TVA).  

5.2  Premiile se vor acorda conform sectiunii 6 din Regulamentul oficial al Campaniei. 

 Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 62.950 lei (fara TVA) si este suportata 

integral de ButanGas Romania S.A.  

 

SECTIUNEA 6. CONDITII DE VALIDARE A PREMIILOR 

6.1  Toate persoanele care indeplinesc conditiile de la Sectiunea 3 si urmeaza pasii descrisi in Sectiunea 4 vor 

primi unul dintre premiile Campaniei, in functie de stocul existent in statie la momentul revendicarii. 

6.2 Ridicarea premiului din statie se va face in baza predarii catre reprezentantul statiei de distributie a 

Grupului Mol, a celor 2 bonuri nefiscale primite la achizitia produselor, in original si nedeteriorate, si se va 

consemna prin semnarea de catre participant a procesului-verbal de predare primire a premiului, descris in 

Anexa 2.Premiile nu vor putea fi preschimbate in bani.  

6.3 In cazul refuzului unui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand 

ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuza in mod expres si neechivoc 

premiul sau manifesta o atitudine similara etc), nerevendicarii premiului de catre un potential castigator sau 

in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a 

premiului, care va ramane in posesia Organizatorilor. 

6.4  In cazul in care, la sfarsitul perioadei Campaniei, exista premii garantate ramase neacordate, acestea vor 

ramane in posesia Organizatorului. 

 

SECTIUNEA 7. LITIGII  

7.1  Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila, sau 

in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti. 

 

SECTIUNEA 8. INCETAREA CAMPANIEI  

8.1 Campania „Un CADOU pentru SIGURANȚA ta!”va inceta la implinirea termenului pentru care a fost 

anuntata sau la momentul epuizarii stocului de premii garantate. 

8.2 Prezenta Campanie poate inceta inainte de data de 25.05.2018 in cazul aparitiei unui eveniment ce 

constituie forta majora conform legislatiei in vigoare la momentul publicarii prezentului Regulament, inclusiv 

in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive obiective, independente de vointa sa, de a-si indeplini 

obligatiile asumate prin Regulament si de a continua prezenta Campanie.  

 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si 

continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor 
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asumate pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1082 si 

1083 C.civ. In cazul in care Organizatorul invoca forta majora, acesta va fi obligat sa aduca la cunostinta 

Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta 

majora, prin aceleasi mijloace utilizate pentru publicitatea Regulamentului. 

 

SECTIUNEA 9. REGULAMENTUL CAMPANIEI 

9.1  Regulamentul oficial al campaniei „Un CADOU pentru SIGURANȚA ta!”va fi publicat pe site-urile 

http://www.butangas.ro/ si https://molromania.ro/ro/; de asemenea Regulamentul este disponibil, in mod 

gratuit, oricarui consumator in statiile de distributie carburant apartinand Organizatorului, prezentate in 

Anexa nr. 1 a prezentului Regulament, incepand cu data de 29.03.2018, sau poate fi obtinut printr-o 

solicitare scrisa facuta la sediul Organizatorului.  

10.2 Prezentul regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea 

produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

  



 5

Anexa nr. 1 
la Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale „Un CADOU pentru SIGURANȚA ta!” 

Lista statiilor de distributie carburanti ale Grupului  MOL, din Romania, participante la Campanie  
si in care se comercializeaza produsele participante 

 
 
 
 
 

1 Aiud Transilvaniei 

2 Alba Iulia Clujului 

3 Alexandria DN 6 KM 87 

4 Arad 1 Iuliu Maniu 

5 Arad 2 Zimandului 

6 Baia Mare 1 Bd. Bucuresti 

7 Baia Mare 2 Vasile Alecsandri 

8 Bistrita Calea Moldovei 

9 Braila Calea Calarasilor 

10 Brasov 1 Calea Bucuresti 

11 Brasov 2 Cristianului 

12 Brasov 3 Grivitei 

13 Brasov 4 C. Feldioarei FN. 

14 Bucuresti - Barbu Vacarescu 2 

15 Bucuresti - Calea 13 Septembrie 2 

16 Bucuresti - Caramfil 

17 Bucuresti - Colentina 2 

18 Bucuresti - Oltenitei 

19 Bucuresti - Pacii 

20 Bucuresti - Piata 1 Mai 

21 Bucuresti - Politehnica 

22 Bucuresti - Timpuri Noi 

23 Bucuresti Chitila 

24 Bucuresti Fundeni 

25 Bucuresti Iriceanu 

26 Bucuresti Lujerului 

27 Bucuresti Odai 

28 Bucuresti Otopeni 1 - AMOCO 

29 Bucuresti Otopeni 3 - Bucurestilor 

30 Bucuresti Pallady 2 - No. 117 -199 

31 Bucuresti Pipera 

32 Bucuresti Postavarul 

33 Bucuresti Turnu Magurele 

34 Bucuresti Valea Cascadelor 

35 Campulung 

36 Carei 25 Octombrie 

37 Codlea Barsei 

38 Craiova 5 - Decebal 

39 Dej 

40 Deva Zarandului 

41 Drobeta 2 

42 Drobeta Turnu Severin Tudor Vladimirescu 
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43 Fagaras Tudor Vladimirescu 

44 Focsani 2 Bdul. Bucuresti 

45 Gheorgheni 1 Kossuth 

46 Gheorgheni 2 Gabor Aron 

47 Hunedoara 1 Traian 

48 Iasi 1 Pacurari 

49 Ludus Republicii 

50 Lugoj Semenicului 

51 Medias Pacii 

52 Miercurea Ciuc Brasovului 

53 Odorheiu Secuiesc 2 

54 Odorheiu Secuiesc Beclean 

55 Onesti Marasesti 

56 Oradea 1 Clujului 

57 Oradea 2 Decebal 

58 Oradea 4 Dimitrie Cantemir 

59 Oradea 5 Episcopia 

60 Oradea 7 - Mestesugarilor 

61 Orastie Armatei  

62 Pitesti 1 Nicolae Balcescu (spre Bucuresti) 

63 Pitesti 2 - Balcescu 85 

64 Pitesti 4 Intrare Autostrada  

65 Pitesti 5 - Republicii 

66 Pitesti 6 - Balcescu 206 

67 Ploiesti 1 Postei 

68 Ploiesti 3 DN 1 Km 63 

69 Ploiesti 4 

70 Reghin Iernutei 

71 Resita 1 Republicii 

72 Rm. Valcea 1 C. Traian 291  - outside city 

73 Rm. Valcea 2 C. Traian 166 - city 

74 Roman Roman Musat 

75 Satu Mare 1 Henri Coanda 

76 Satu Mare 2 Aurel Vlaicu 

77 Satu Mare 3 Careiului 

78 Sebes Drumul Sibiului 

79 Sfantu Gheorghe 1 Decembrie 

80 Sibiu 2 Selimbar (V. Milea)  

81 Sighisoara Mihai Viteazul 

82 Sovata Praidului 

83 Suceava Traian Vuia 

84 Targoviste 2 

85 Targoviste Mihai Bravu 

86 Targu Jiu 2 - Teodoroiu 

87 Targu Mures 1 Gheorghe Doja 

88 Targu Mures 2 - 1 Decembrie 1918 

89 Targu Mures 3 

90 Targu Neamt 

91 Targu Secuiesc 1 Decembrie 1918 

92 Tarnaveni Armatei 
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93 Timisoara 2 Republicii 

94 Turda 2 Clujului 

95 Floresti Prahova 

96 Galati sos Galati-Tecuci 

97 Timisoara  1 Liviu Rebreanu 

98 Valenii de Munte Nicolae Iorga 
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Anexa nr.2 

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE 

LA ÎNMÂNAREA PREMIULUI 

Nr.crt Nr. si data bon nefiscal Nr. si data bon nefiscal Semnatura 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    


