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REGULAMENTUL  OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE  

„Secretul Fermierului de Succes” 

 
 
Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 
 
Organizatorul campaniei promotionale „Secretul Fermierului de Succes”  este CHEMARK ROM 
S.R.L., cu sediul in Brasov, str. C-tin Brancoveanu nr. 34 A, jud. Brasov, tel/fax 0268 254046, 
inmatriculata in Registrul Comertului Brasov sub nr. J08/1731/1997, cod inregistrare fiscala in 
scopuri de T.V.A. RO 10041768, titulara a contului IBAN RO74 BTRL 0080 1202 1443 27XX deschis 
la Banca Transilvania Brasov, reprezentata legal prin ing. Mircea Pop in calitate de  administrator,  
denumita in continuare si Organizator. 

 
Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al 
Campaniei (denumit în continuare "Regulament Oficial") şi ale legislaţiei aplicabile din România. 
 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca 
aceste modificari să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor 
modificări în mod public. 
 
Art. 2. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE 
Campania promotionala „Secretul Fermierului de Succes”  se desfasoara incepand cu data de  
1 Aprilie 2018 pana la 30 Septembrie 2018, aceasta fiind perioada de achizitie a produselor 
participante la prezenta campanie, iar perioada cuprinsă între 1 Octombrie 2018 și 30 Noiembrie 
2018, perioada de revendicare a premiilor acestei campanii. 
 
Art. 3. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 
Campania este organizată şi se va desfăşura în toate punctele de lucru Chemark Rom S.R.L. 

Art. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 
La această promoţie pot participa clientii care dețin un magazin sau mai multe din categoria  
Fitofarmacie și care vând en-detail produsele de nutritie. Toate aceste persoane juridice sunt 
declarate eligibile în condiţiile prezentului regulament. 
 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu acorda premiile clientilor Fitofarmacii care au întârzieri 
în plata facturilor. 
 
Organizatorul îşi rezerva dreptul de a verifica îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate pentru 
participanţii la aceasta campanie.  
 
Art. 5. PRODUSELE PARTICIPANTE LA PROMOȚIE 
La aceasta campanie participa produsele de nutritie, aferente programului din 2018, aparţinand 
următoarelor marci: Bio-Activate ( 100 ml, 1 L), Boratec (1L), Break-Thru (2 ml, 100 ml), Delfan 
Plus (100ml, 1L), InoMaxical (1L), Nutricomplex, Phylgreen (100ml,1L), Seed Sprint (1KG), 
Synergizer (50 ml, 200 ml, 1 L), Trafos K (1L). 
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Organizatorul îşi rezervă dreptul ca, din motive legate de stocuri, să includă sau să elimine 
produse şi forme de ambalare noi din lista enumerată mai sus, ori de câte ori consideră necesar. 
Eliminarea oricărui produs din lista enumerată mai sus nu va afecta calitatea de participant a 
Fitofarmaciilor care au achiziționat produse conform Art.5.  
 
Actualizarile listei de produse participante vor fi transmise conform Art. 11 cu minim 15 zile  
înainte de intrarea în vigoare a modificărilor 
 
Art. 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 
 
Participanții vor fi bonusați cu premii dacă se vor încadra pe următoarele  4 nivele de  achiziție: 
 

 Nivel 1 Achizitie de produse nutritie de minim 2.500 Lei 

 Nivel 2 Achizitie de produse nutritie de minim 5.000 Lei 

 Nivel 3 Achizitie de produse nutritie de minim 7.500 Lei 

 Nivel 4 Achizitie de produse nutritie de minim 10.000 Lei 

 
Fitofarmaciile participante care în perioada de derulare a campaniei „Secretul Fermierului de 
Succes” achiziţionează produse de nutritie (in gramaje descrise la Art.5. Produse participante)  în 
valoare de minim 2.500 de lei fara TVA se situeaza la nivelul 1. 
 
Fitofarmaciile participante care în perioada de derulare a campaniei „Secretul Fermierului de 
Succes” achiziţionează produse de nutritie ( in gramaje descrise la Art.5. Produse participante)  
în valoare de minim 5.000 de lei fara TVA se situeaza la nivelul 2. 
 
Fitofarmaciile participante care în perioada de derulare a campaniei „Secretul Fermierului de 
Succes” achiziţionează produse de nutritie ( in gramaje descrise la Art.5. Produse participante)  
în valoare de minim 7.500 de lei fara TVA se situeaza la nivelul 3. 
 
Fitofarmaciile participante care în perioada de derulare a campaniei „Secretul Fermierului de 
Succes” achiziţionează produse de nutritie ( in gramaje descrise la Art.5. Produse participante)  
în valoare de minim 10.000 de lei fara TVA se situeaza la nivelul 4. 
 
Fitofarmaciile participante care ating Nivelul 1 vor primi 1 voucher,  in valoare de  200 lei, prin 
care vor putea achiziţiona produse la alegere din magazinul online EMAG. 
 
Fitofarmaciile participante care ating Nivelul 2 vor primi un voucher în valoare totală cumulată 
de 400 lei, prin care vor putea achiziţiona produse din magazinul online EMAG. 
 
Fitofarmaciile participante care ating Nivelul 3 vor primi un voucher în valoare totală cumulată 
de 600 lei, prin care vor putea achiziţiona produse din magazinul online EMAG. 
 
Fitofarmaciile participante care ating Nivelul 4 vor primi un voucher în valoare totală cumulată 
de 800 lei, prin care vor putea achiziţiona produse din magazinul online EMAG. 
 
Voucherele se supun termenelor și condițiilor magazinelor Emag.  
 
Fitofarmaciile participante care efectuează achiziţii Nivel 1, 2, 3 şi 4 vor primi premiile, 
reprezentând voucherele  aferente nivelului, după cum urmează: 



 

  

Sediu Central: Codlea, Brasov 

Str.Campul Alb nr.1 

Tel: 0268.253.019 Fax:0268.254.046 

office@chemarkrom.ro 

www.chemarkrom.ro 

 
a) cei care achită integral produsele descrise la Art.5 conform mecanismului descris la Art.6  

pâna in septembrie 2018 vor primi premiile corespunzătoare până  la 31 octombrie 2018. 
b) cei care achită integral contravaloarea produselor descrise la Art.5 conform mecanismului 

descris la Art.6  cel târziu până în 30 noiembrie 2018, vor primi premiile până cel tarziu pe 
15 decembrie 2018. 

 
FITOFARMACIILE PARTICIPANTE CARE EFECTUEAZĂ COMENZI NIVEL 1, 2, 3 ŞI 4, DAR CARE NU 
ACHITĂ INTEGRAL CONTRAVALOAREA PRODUSELOR DE NUTRITIE COMANDATE PÂNĂ CEL 
TÂRZIU ÎN DATA DE 30 NOIEMBRIE 2018 PIERD DREPTUL LA PRIMIREA PREMIULUI ŞI DECAD 
DIN TOATE DREPTURILE PARTICIPANŢILOR LA PREZENTA CAMPANIE. 
 
Voucherele vor fi acordate participantilor, in ordinea datei achizitiei produselor, in limita stocului 
alocat de Organizator pentru aceasta campanie promotionala,  dupa cum urmeaza:    

- 200 de vouchere aferente Nivelului 1 
- 150 de vouchere aferente Nivelului 2 
- 100 de vouchere aferente Nivelului 3 
- 50 de vouchere aferente Nivelului 4 

 
Organizatorul isi rezerva dreptul ca, pe durata campaniei promotionale, daca este cazul, sa 
suplimenteze numarul de vouchere sau produse aferente celor 4 nivele de achizitie mentionate 
mai sus, urmand sa instiinteze conform Art.11 participantii de modificarile aduse prezentului 
regulament.  
 
Produsele participante la Promoție trebuie sa fie achiziţionate prin intermediul Organizatorului 
(Chemark Rom). 
 
Art. 7. CONDIŢII DE VALIDITATE  
Pentru ca Fitofarmacia participanta să poata primi premiile corespunzătoare nivelulului de 
achiziţie, trebuie să îndeplinească cumulativ toate condiţiile indicate la art. 6 de mai sus şi inclusiv 
următoarele condiţii:  

a) achizitiile produselor de nutritie sa fie facute în perioada promoţiei/campaniei; 
b) produsele de nutritie sa fie expuse in Fitofarmacie, in mod vizibil in stand de prezentare 

oferit gratuit de Organizator. 
 
ART. 8. ACORDAREA PREMIILOR 
Fitofarmaciile participante la campanie vor putea primi premiile care fac obiectul prezentei 
campanii dacă achiziţionează prin Chemark Rom  produse de nutritie de minim 2500 ron net fara 
tva. 
Premiile vor fi însotite de un proces verbal de predare-primire pe care reprezentatii 
Organizatorului şi reprezentatul Fitofarmaciei participante au obligatia de a-l semna. Refuzul de 
a semna documentul ce atestă atribuirea efectivă a premiului către câștigător, conduce la 
pierderea dreptului câștigătorului de a intra în posesia premiului.   

 
Participantii castigatori au obligatia de a ramane consumatorii finali al premiului oferit in cadrul 
prezentei campanii promotionale. 
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Art. 9. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE 
Campania promoţionala va putea fi întrerupta doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a 
organizatorului. 
 
Nota*: Forţa Majora, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după 
intrarea în vigoare a prezentului contract şi care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca 
obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta 
a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comerţ şi Industrie a României. 
 
Art. 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE  

Prin înscrierea și participarea la Promoția „Secretul Fermierului de Succes”, participanții 

declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor 

personale să între în baza de date a Chemark Rom S.R.L., să fie prelucrate și utilizate de acesta 

(personal ori prin împuternicit / Partener) pentru înregistrarea și validarea câștigătorilor din 

această campanie precum și pentru informări viitoare referitoare la promoțiile, produsele sau 

ofertele Chemark Rom. Informările se vor face la datele de contact indicate de Participanți pe 

procesul verbal de predare premii.  

Prin înscrierea la această Campanie promoțională, participanții sunt de acord cu prevederile 

prezentului Regulament Oficial și sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele, localitatea 

de reședința să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți.   

Chemark Rom S.R.L. este Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea 

Națională de Supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal sub nr. 36099. Organizatorul 

se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale ale 

Participanților stocate pe durata Promoției și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se 

angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Promoție și să le 

utilizeze conform legislației în vigoare.   

 
ART. 11. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANEI 
Regulamentul oficial al Promoției este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga 
durată a campaniei pe site-ul www.chemarkrom.ro,  cat si la adresa:  Str. Câmpul Alb, nr. 1, Mun. 
Codlea, Jud. Brașov, cod poștal 505100 şi poate fi pus la dispoziţie la cerere. 
Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte 
adiționale care vor fi disponibile printr-una dintre modalitățile prevăzute in alineatul precedent 
al prezentului articol.   

 

ART.12 RECLAMAȚII 

12.2. Eventualele reclamații legate de derularea Promoției se pot trimite pe adresa 
Organizatorului până cel târziu in data de  10.10.2018. După expirarea acestui termen, 
Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o reclamație.  Reclamațiile se vor lua în 
considerare doar dacă sunt transmise în scris la una din adresele menționate la Art.3.1 

 

Organizator   

http://www.chemarkrom.ro/

