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Regulamentul acordării „Primei pentru referinţe” 

 

§1 Organizatorul campaniei 

Organizatorul campaniei „Primă pentru referințe” este grupul MEDIPE. 

§2 Prevederi generale 

Prezentul regulament definește regulile de acordare și de plată a ,,Primei pentru referințe” 

pentru Îngrijitori și Îngrijitoare care colaborează cu Organizatorul în cadrul campaniei în 

desfășurare. 

§3Perioada de valabilitate 

Campania „Primă pentru referințe” este valabilă în perioada de la 01.01.2023 până la 

31.12.2023. 

§4 Participanți 

Participantii la campania „Primă pentru referințe” (denumiți în continuare ,,Particpant” sau 

,,Participanți”) pot fi persoane fizice care în perioada de valabilitate a campaniei vor încheia 

pentru prima dată cu Organizatorul sau cu afiliații lui un Contract de prestări servicii de îngrijire 

a persoanelor în vârstă. De asemenea, Participanții trebuie să îndeplinească conditiile de 

informare-recrutare precum și celelalte conditii prevăzute în prezentul regulament. 

 

§5 Valoarea primei 

1. Prima pentru referințe în cazul îndeplinirii condițiilor din §6 este în valoare de: 

- 80 euro net dacă serviciul de îngrijire la domiciliu în Germania este prestat în mod 

continuu timp de 60 de zile.  

sau 

- 120 euro net  dacă serviciul de îngrijire la domiciliu în Germania este prestat în mod 

continuu timp de 90 de zile. 

2. În cazul persoanelor menționate la §4 „Prima pentru referințe” se cuvine doar o singură 

dată 
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§6 Condiții de participare 

1. Pentru a primi ,,Prima pentru referinţe” Participantul despre care este vorba în §4 

trebuie să îndeplinească toate condițiile de mai jos: 

a) să prezinte Organizatorului copia referințelor care constituie recomandarea pentru 

Participant de la o entitate sau o persoană fizică, pentru care Participantul a  prestat servicii 

de îngrijire a persoanelor în vârstă pe teritoriul Germaniei. Referințele trebuie să conțină 

numele și prenumele în clar a Participantului în cauză precum și datele subiectului emitent, 

inclusiv datele de contact. În cazul în care referințele conțin date cu caracter personal ale 

persoanei îngrijite ele trebuie să fie anonimizate (de exemplu trebuie acoperite la copierea 

referințelor). Documentul este verificat de fiecare dată de persoana împuternicită de 

Organizator. 

b) să încheie cu Organizatorul un contract de prestări servicii de îngrijire la domiciliu și 

activități de informare-recrutare care va intra în vigoare în perioada de la 01.01.2023 până 

la 31.12.2023, 

c) șă înceapă prestarea serviciilor pe teritoriul Germaniei nu mai târziu de 31.12.2023, 

d) să execute serviciile de îngrijire la domiciliu pe teritoriul Germaniei fără întrerupere cel 

putin 60 sau 90 de zile, 

e) să respecte condițiile și prevederile Contractului de prestări servicii încheiat cu 

Organizatorul 

 

2. Întreruperile în executarea serviciului cauzate de factori sau evenimente 

independente de controlul Participantului (de ex. moartea persoanei îngrijite, 

renunțarea clientului la serviciile Organizatorului) nu afectează posibilitatea căștigării 

„Primei pentru referințe”. Totusi, în astfel de situatii, pentru a beneficia de primă, 

Participantul trebuie să continue colaborarea începând un nou serviciu cel târziu în 

următoarele 3 zile.  

§7 Condițiile de plată a primei 

Prima pentru referințe va fi platită prin transfer bancar în contul indicat de Participant în 

Contractul de prestări servicii încheiat cu Organizatorul până la data de 14 a lunii următoare 

celei în care vor fi îndeplinite condițiile indispensabile pentru acordarea și plata „Primei pentru 

referințe.” 

§8 Prevederi finale 

În relațiile cu persoana care prestează serviciul se aplică în mod corespunzător prezentul 
regulament și contractul încheiat cu Organizatorul. Acest regulament este disponibil pe site-
ul Organizatorului și reprezintă singurul document care definește regulile de acordare a 
“Primei pentru referințe”. Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului 
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regulament, inclusiv încetarea mai devreme a campaniei, după informarea în prealabil a  
Participanților prin postarea de informații relevante pe site, fără a furniza o justificare. 
Modificarea sau încetarea anticipată a acțiunii nu va duce la pierderea drepturilor de către 
Participanți dobândite înainte de modificarea Regulamentului sau de încetarea mai devreme 
a campaniei. 
 

§ 9 Date cu caracter personal 

1. Administratorul datelor personale ale participanților la campania “Primă pentru 

referințe” este Grupul Medipe. 

2. Informații detaliate despre entitățile incluse în Grupul Medipe pot fi găsite pe site-ul 

https://medipe.ro/ la rubrica „protecția datelor cu caracter personal” în link-ul: 

INFORMAȚIE CU PRIVIRE LA COADMINISTRATORI 

 

3. Clauzele informaționale pot fi găsite pe site-ul https://medipe.ro/ la rubrica „protecția 

datelor cu caracter personal” în link-ul: POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE 

 

 

 

https://medipe.ro/
https://medipe.ro/wp-content/uploads/INFORMATIE-CU-PRIVIRE-LA-COADMINISTRATORI.pdf
https://medipe.ro/
https://medipe.ro/politica-de-confidentialitate/

