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Termeni și condiții 

Acțiunea promoțională „Profesii liberale” 

1. Acțiunea promoțională „Profesii liberale” este desfășurată în perioada 21.04.2021 – 
31.07.2021 de Porsche România S.R.L. alături de distribuitorii autorizați pentru marca Audi 
participanți. 

2. Oferta specială poate fi obținută prin contactarea distribuitorului autorizat pentru marca 
Audi, inclusiv prin intermediul website-ului https://oferte.audi.ro/. 

3. Modelele Audi incluse în acțiunea promoțională sunt: A3 Sportback 30 TFSI 110 CP, A5 
Sportback 40 TFSI 204 CP, A6 40 TDI quattro, Q2 Basic 35 TFSI 150 CP, Q3 35 TFSI 150 
CP în limita stocului disponibil. Mai multe informații pot fi obținute de la distribuitorul 
autorizat. 

4. Prețul de vânzare către clientul final, precum și condițiile comerciale ale fiecărei oferte sunt 
stabilite de distribuitorul autorizat, în baza propriei politici comerciale, fără vreo implicare 
din partea Porsche România S.R.L. Prețul recomandat afișat pe website-ul 
https://oferte.audi.ro/ și în materialele publicitare corespondente are caracterul unei pure 
recomandări din partea Porsche România S.R.L., nefiind angajant pentru distribuitorul 
autorizat. 

5. Poate beneficia de acțiunea promoțională „Profesii liberale”, persoana care practică una 
dintre profesiile liberale listate la punctul 7 de mai jos, indiferent de forma de organizare a 
activității persoanei în cauză în cadrul profesiei liberale. 

6. În vederea dovedirii calității de practician al uneia dintre profesiile liberale listate la punctul 
7 de mai jos, este necesară furnizarea către distribuitorul autorizat a (i) unei copii a 
documentului care dovedește apartenența la corpul profesional în cauză, precum autorizația 
emisă de organul de conducere al corpului profesional în vederea desfășurării activității 
persoanei în cauză, legitimația de membru în cadrul profesiei în termen de valabilitate, etc. 
și (ii) a unei copii a certificatului de înregistrare fiscală care să includă codul de înregistrare 
fiscală a solicitantului și sediul social/domiciliul fiscal al acestuia, dacă este cazul. 

7. Profesiile liberale cărora acțiunea promoțională se adresează: 

https://oferte.audi.ro/
https://oferte.audi.ro/
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Nr. 
crt. 

Denumire 
profesie/ocupație 

Actul normativ care reglementează profesia liberală 

1.  ARHITECT 
Legea nr. 184/2001, privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare - art. 9-12, art. 17 

2.  
AUDITOR 

FINANCIAR 

Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit 
financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare - art. 1, art. 
3, CAP. 4 – Exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar 

3.  
CONSULTANT 

FISCAL 

Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea 
activității de consultanta fiscala, cu modificările ulterioare - art.9 

4.  
CONTABIL 

AUTORIZAT 

Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de 
expertiza contabila si a contabililor autorizați, republicata - art.3 si art. 10 

5.  
EXPERT 

CONTABIL 

Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de 
expertiza contabila si a contabililor autorizați, republicata - art.3 si art. 6 

6.  AVOCAT 
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, 
republicata, cu completările si modificările ulterioare - art. 1 alin. (1) 

7.  NOTAR PUBLIC 
Legea nr. 36/1995 a notarilor publici si a activității notariale, cu modificările 
ulterioare-art. 14 alin. (1) si (2) 

8.  
EXECUTOR 

JUDECATORESC 

Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, cu modificările si 
completările ulterioare - art.12 si art. 16 

9.  MEDIATOR 
Lege nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator -art. 
7, art. 12, art. 22-24 

10.  MEDIC 

Lege nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicata, TITLUL 
XII - Exercitarea profesiei de medic. Organizarea si funcționarea Colegiului 
Medicilor din Romania - art. 383 

11.  MEDIC DENTIST 

Lege nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicata, TITLUL 
XIII - Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea si funcționarea 
Colegiului Medicilor Dentiști din Romania - art. 476, art. 482, art. 514 

12.  
MEDIC 

VETERINAR 

Lege nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic 
veterinar, republicata in temeiul art. 5 din Legea nr. 592/2003, cu 
modificările ulterioare - art. 1 

13.  PSIHOLOG Lege nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera 
practica, înființarea, organizarea si funcționarea Colegiului Psihologilor din 
Romania, cu modificările ulterioare - art. 7, art. 8 

14.  SOCIOLOG 

O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea si funcționarea cabinetelor de libera 
practica pentru servicii publice conexe actului medical organizarea si 
funcționarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe 
actului medical modificata prin Legea 598/2001 pentru aprobarea O.U.G. 
83/2000 - art. 1 alin. (2), ORDINUL Ministerului Sănătății nr. 979/2004 
privind eliberarea autorizației de libera practica 

 

8. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Prin participarea la acțiunea promoțională, participanții confirmă faptul că au luat 
cunoștință și acceptă integral, expres și neechivoc acești termeni. În scopul organizării 
acestei acțiuni promoționale, inclusiv executarea drepturilor și obligațiilor organizatorilor, 
participarea la acțiune, auditarea acordării beneficiilor de către Porsche Romania SRL, 
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soluționarea contestațiilor, Porsche Romania SRL și distribuitorul autorizat selectat 
prelucrează datele puse la dispoziție de către participanți sau de către distribuitorul cu care 
este încheiat contractul de vânzare cumpărare al autovehicului, în baza unui temei 
contractual, reprezentat de aceste Termene și condiții. Tot în baza aceluiași temei, 
organizatorii pot prelucra datele participanților pentru asigurarea inexisțentei unor acțiuni 
sau participări frauduloase sau contrare Termenelor și condițiilor și a legislației în vigoare. 
Datele personale prelucrate sunt: numele, prenumele, adresa de e-mail, număr de telefon 
mobil, profesia, o copie a documentului care dovedește apartenența la corpul 
profesional/legitimație și a certificatului de înregistrare fiscală, care conțin diverse 
informații, precum cele referitoare la codul numeric personal, adresa desfășurării 
activității. Refuzul furnizării acestor date cu caracter personal vă împiedică să participați 
la acțiunea promoțională. Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite autorităților și 
instituțiilor publice, în limita obligațiilor legale care revin organizatorilor. Datele cu 
caracter personal ale participanților vor fi stocate doar pe perioada de timp necesară pentru 
atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a 
cerințelor legale în vigoare, respectiv pe perioada derularii acțiunii promoționale, precum 
și pentru perioada impusă de dispozițiile legale aplicabile în domeniul financiar-contabil 
și din domeniul arhivării, pentru păstrarea documentelor justificative. În contextul 
desfășurării activității de prelucrare, aveți drepturile prezentate la adresa web: 
https://www.porscheromania.ro/ro/protectia-datelor, unde sunt făcute disponibile și datele 
de contact.  
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