
Termeni și condiții campania “Recomanda-ne un coleg și câștigi o vacanta de 2 persoane
în Cappadocia*”

1. Definiții:
“Organizator” - ZITEC COM S.R.L., persoană juridică înregistrată legal conform legilor din
România, cu sediul în Splaiul Unirii Nr. 165, Clădirea TNO2, Etajul 6, Sector 3, București,
România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7701/2003, cod unic de înregistrare
RO 15496736, e-mail contact@zitec.com.
“Utilizator” - persoana care va propune un candidat pentru pozițiile indicate de către
Organizator.
“Persoana recomandata/ Recomandare” - persoana care se califica pentru pozițiile solicitate
de către Organizator.
“Campanie” - Campania “Recomanda-ne un coleg și câștigi o vacanta de 2 persoane în
Cappadocia* care se va desfășura în perioada 20.11.2021 - 31.03.2022 conform termenilor și
condițiilor din prezentul document.
“Vacanta/ Excursie” - recompensa oferită de către Organizator, în conformitate cu termenii și
condițiile din prezentul document, ca urmare a înaintării unei recomandări corespunzătoare de
către Utilizator.

2. Prezentul document reglementează desfășurarea campaniei “Recomanda-ne un coleg și
câștigi o vacanta de 2 persoane în Cappadocia”. Termenii si conditiile din prezentul
document sunt aplicabili oricarui Utilizator care va propune o Recomandare pentru
următoarele poziții:
a) PHP Software Engineer (OOP, SQL, Symfony, RESTful);
b) Agile Project Manager (Agile methodologies, Waterfall estimating, KPIs & budget

monitoring, project management);
c) Scrum Master (Agile methodologies, Scrum, backlog tracking, team performance,

velocity, conflict resolution);
d) Node JS Developer (PostgreSQL, JavaScript, Web3, VueJs);
e) iOS Developer (Swift, SwiftUI, Combine, iOS frameworks, publishing în app store

experience);
f) DevOps Engineer (Kubernetes, Azure, Ansible, Gitlab).

Nota: Pe parcursul desfășurării Campaniei, Organizatorul poate actualiza lista pozițiilor indicate
mai sus, prin adaugarea de poziții noi ori eliminarea pozițiilor ocupate.

3. Campania este realizata de către Organizator, iar vacanta este oferită de către o agenție
de turism care va fi indicată de Organizator. Organizatorul nu va fi ținut responsabil sub
nicio forma de eventualele neplăceri cauzate de către agenția de turism.

4. Campania se va desfășura în perioada 20.11.2021  - 31.03.2022 (Perioada campaniei).

*Conform termenilor si conditiilor din prezentul document



5. Vacanta/ Excursie consta în acoperirea de către Organizator a costurilor de transport și
cazare pentru o perioada de 7 nopti, pentru 2 persoane, în limita a maxim 1.000 Euro.
Perioada de valabilitate a vacantei este de 12 luni de la data transmiterii voucherului pe
adresa de e-mail a Utilizatorului.

6. Utilizatorul va fi declarat eligibil pentru primirea Excursiei, în contextul respectării în mod
cumulativ a următoarelor condiții:

● Utilizatorul are cel puțin 18 ani;
● Utilizatorul a obținut în prealabil acordul persoanei recomandate de a-i fi divulgate și

distribuite datele personale către Organizator;
● CV-ul persoanei recomandate corespunde criteriilor indicate în descrierea postului

pentru care s-a făcut recomandarea;
● S-a realizat angajarea persoanei recomandate, în urma parcurgerii procesului intern de

recrutare a Organizatorului și conform procedurilor interne ale acestuia;
● Persoana recomandata, angajată de Organizator, a lucrat cel puțin o luna în cadrul

companiei;
● Vacanta se va oferi după prima luna intreaga lucrata de către persoana recomandata în

cadrul companiei, într-un termen de 5 zile lucrătoare; termen calculat de la data incasarii
primului salariu întreg de către persoana recomandata, și vă fi furnizata sub forma de
voucher transmis pe adresa de e-mail a Utilizatorului.

7. Prin acceptarea de către Utilizator a Vacantei, acesta declară pe proprie răspundere că
are vârsta de cel puțin 18 ani, că a citit, a înțeles și că este pe deplin de acord cu
dispozițiile înscrise în “Termeni și condiții campania <<Recomanda-ne un coleg și câștigi
o vacanta de 2 persoane în Cappadocia>>”.

8. În cazul în care există suspiciunea oricărui tip de abuz referitor la desfășurarea
campaniei, Organizatorul poate să o anuleze în orice moment.

9. Întrebări și răspunsuri. Informații suplimentare:
Q: Pot fi eligibil pentru mai multe Vacanțe dacă voi recomanda mai multe persoane
persoane?
A: Da, se ofera cate o vacanta pentru fiecare persoana recomandata care este angajata.

Q: În cazul în care exista mai multe persoane care fac aceeași recomandare suntem cu
toți eligibili pentru vacanta?
A: Vacanta va fi acordată o singura data, persoanei care face prima recomandarea.

Q: Dacă aplic direct cu CV-ul meu mai sunt eligibil pentru excursie?
A: Nu, excursia se oferă doar utilizatorului care recomanda o alta persoana.

Q: Daca sunt angajat al Organizatorului pot participa la aceasta campanie?

*Conform termenilor si conditiilor din prezentul document



A: Nu, angajații Organizatorului nu pot participa la aceasta campanie, intrucat acestia se
califica doar pentru sistemul intern de bonusare al Organizatorului.

*Conform termenilor si conditiilor din prezentul document


