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1. ORGANIZATORUL PROGRAMULUI  

1.1. Societatea TIMAC AGRO ROMANIA S.R.L., persoană juridică română, cu 
sediul social în Municipiul Bucureşti, Bulevardul Dimitrie Pompei numărul 10 A, clădirea 
CONECT 3, sector 2, cu număr de ordine în Registrul Comerţului J40/5149/2006, Cod Unic de 
Înregistrare 18529951, atribuit la data de 29.03.2006, Cod de Înregistrare Fiscală 18529951, atribuit 
la data de 29.03.2006, reprezentată prin DRĂGAN CĂTĂLIN - ADRIAN, cetăţean român, cu 
domiciliul în Oraşul Voluntari, strada Matei Basarab numărul 3, etajul 3, apartamentul 18, judeţul 
Ilfov, posesor al C.I. seria IF numărul 334355 eliberată la data de 05.10.2012 de SPCLEP 
Voluntari, CNP 1770602106816, în calitate de Director General, organizează Programul de 
fidelizare "Clubul Agricultorilor", în scopul fidelizării fermierilor care utilizează produsele 
comercializate de către aceasta şi a atingerii obiectivelor de business. 

1.2. Prin participarea la Programul de fidelizare “Clubul Agricultorilor”, participanţii sunt 
de acord să respecte şi să se conformeze termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament şi 
legislaţiei aplicabile. 
 
2. DEFINIŢII 

Termenii de mai jos, regăsiţi în prezentul regulament, vor avea următoarea semnificaţie :  
„Programul” - Concept de fidelizare “CLUBUL AGRICULTORILOR”, organizat în 

baza prezentului Regulament;  
„Organizatorul Programului” - Societatea TIMAC AGRO ROMÂNIA S.R.L., 

persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul Bucureşti, Bulevardul Dimitrie Pompei 
numărul 10 A, clădirea CONECT 3, sector 2, cu număr de ordine în Registrul Comerţului 
J40/5149/2006, Cod Unic de Înregistrare 18529951, atribut fiscal RO, înregistrat ca operator de 
date cu notificarea nr. 28111/15.12.2014, denumită în continuare TIMAC AGRO ROMÂNIA 
sau Organizatorul. 

„Regulament” – totalitatea procedurilor ce reglementează termenii şi condiţiile privind 
desfăşurarea programului de fidelizare şi anexele la acesta, care fac parte integrantă din conţinutul 
său, impreuna cu toate actele adiţionale încheiate la acesta; 



 „Distribuitor Autorizat” – orice persoană care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul 
României şi care a încheiat un contract de achiziţie a produselor direct de la Organizator sau de la 
alt distribuitor, în scopul revânzării acestora către terţi; 

„Utilizator Final” – orice persoană fizică care a împlinit 18 ani cu domiciliul sau reşedinţa 
în România şi/sau persoană juridică care dovedeşte că a cumpărat Produse Participante de la un 
Distribuitor Autorizat, în scopul utilizării acestora pentru fertilizarea culturilor aflate pe teritoriul 
României, pe care le exploatează legal, indiferent de titlul sub care se desfăşoară exploatarea 
(proprietate, arendă etc.). Nu intră în categoria Utilizatorilor Finali persoanele fizice sau juridice 
care au în obiectul de activitate şi/sau desfăşoară activităţi specifice atât ale unui Distribuitor 
Autorizat, cât şi ale unui Utilizator Final al oricăror produse ale Organizatorului.  

„Premii” – produsele descrise în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament, ce face parte 
integrantă din prezentul Regulament;  

„Produs Participant” – produsele comercializate de către Organizator, prin intermediul 
Distribuitorilor Autorizaţi, descrise în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament, parte integrantă a 
acestuia;   

“Frauda” – orice incerare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica 
conţinutul platformei (website-ului) sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează site-
ul pe care se desfăşoară Programul Organizatorului; 

„Durata Programului” – 01.01.2017 ora 0:00 – 31.12.2017 ora 23:59.  
 

3. CONDIŢII DE PARTICIPARE 

3.1. La acest Program poate participa un număr nelimitat de Utilizatori Finali, care 
îndeplinesc condiţiile stabilite prin prezentul Regulament.  

3.2. Programul se adresează utilizatorilor finali, care au achiziţionat Produsele Participante 
TIMAC AGRO ROMANIA în anul promoţiei. Pentru a i se acorda numărul de puncte 
corespunzător, Utilizatorul Final trebuie să dovedească îndeplinirea condiţiilor prevăzute de 
prezentul Regulament. De asemenea, se pot califica în acest Program Utilizatorii Finali noi care 
cumpără Produsele Participante Timac Agro Romania în anul 2017, conform criteriilor descrise 
în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament, parte integrantă din conţinutul său. 

3.3 Orice Utilizator Final care achiziţionează Produsele Participante de la un Distribuitor 
Autorizat pe Durata Campaniei şi care îşi exprimă expres consimţământul de a participa la aceasta 
va primi un număr de puncte. În funcţie de punctajul obţinut şi de criteriile descrise în Anexa nr. 
2, Utilizatorii Finali pot primi premii. În vederea participării la Campanie, Participanţii se vor 
inscrie online, completand cu date reale un formular de înscriere asemanator cu cel din Anexa nr. 
4. Participanţii trebuie să completeze toate câmpurile din formularul de înscriere marcate ca find 
obligatorii. Completarea cu date incorecte atrage imposibilitatea acumulării punctelor în cadrul 
programului de fidelizare şi anularea formularului. Datele completate initial pot fi modificate pana 
la sfarsitul campaniei, respectiv 31.12.2017. 

3.4. Achiziţionarea vreunuia dintre Produsele Participante nu obligă Utilizatorul Final să 
participe la acest Program. Nu pot participa la Program angajaţii Organizatorului sau ai 
Distribuitorilor autorizaţi, precum şi rudele de gradul I şi soţul/soţia acestora. 

3.5. Participarea Utilizatorului Final la Program nu îl obligă să achiziţioneze o anumită 
cantitate din Produsele Participante sau alte produse comercializate de către Organizator.  

3.6. Utilizatorul Final participant are dreptul să aleaga unul dintre premiile propuse la 
categoria la care s-a incadrat sau la oricare dintre categoriile inferioare, ca urmare a achizitiilor 
facute in perioada concursului. De asemenea, participantul poate opta intre combinatiile de premii 
prezentate mai jos, care ii asigura punctajul final : 



 
1 Bronze = 1 Azur + 1 Start ;  
1 Silver = 1 Bronze + 1 Start SAU 2 x Azur ;  
1 Gold = 1 Azur + 1 Silver SAU 2 x Bronze ;  
1 Platinum = 1 Gold + 1 Azur SAU 2 x Silver  SAU 1 Bronze + 1 Silver ;  
1 Diamond = 1  Platinum + 1  Silver SAU 2 x Gold sau 1 Silver + 1 Gold ;  
1 TOP Customer = 1 Diamond + 1 Platinum 

3.7. Premiul „Start” este inclus in fiecare dintre categoriile superioare lui (de la „Azur” pana 
la „Top Customer”). Astfel, fiecare categorie de premiu, exceptie „Start”, contine 2 premii : un 
„Start” si un alt obiect, ale caror valoare insumate respecta bugetul prezentat in Anexa nr. 2 la 
prezentul Regulament, parte integrantă a acestuia. 

3.8. În situaţia în care vreunul dintre Premii nu poate fi acordat din motive obiective 
(indisponibilitate la furnizor), Organizatorul va oferi în schimb un alt Premiu cu caracteristici 
similare. Prin Premiu cu caracterisitici similare se inţelege un produs de acelaşi tip care are acelaşi 
caracteristici şi aceleaşi performanţe ca şi Premiul initial. 

3.9. Punctele nu se cumulează cu alte campanii, iar premiile pot fi solicitate după validarea 
câştigătorilor, până la data de 28 februarie 2018. În cazul în care utilizatorii finali nu îşi exercită 
acest drept până la aceasta dată, Organizatorul îşi poate exercita dreptul de a anula premiile 
neacordate. 

 

4. MECANISMUL PROGRAMULUI  

4.1. Pentru a se înscrie în Program, fiecare Utilizator Final participant trebuie să completeze 
formularul online, prevăzut în Anexa nr. 4 la prezentul Regulament, parte integrantă a acestuia ; 
aceasta reprezintă acordul Utilizatorului Final de a participa la Campanie. În perioada 01.01.2017 
- 31.12.2017, participantul va putea fi informat cu privire la numărul de puncte acumulat prin 
intermediul emailului sau prin accesarea contului individual de pe site-ul Timac Agro Romania: 
http://timac.ro/concurs. Pentru a alege premiul, participantul va completa campul dedicat din 
online - „premiul ales” si va atasa o copie in format electronic dupa CUI-ul societatii/C.I. 
participantului (dupa caz). 

4.2. Punctele acumulate de oricare Utilizator Final participant pe Durata Programului sunt 
valabile exclusiv pentru prezenta Campanie şi nu vor putea fi reportate pentru campaniile 
ulterioare. 

4.3. Punctele se vor putea cumula in cazul fermierilor care sunt actionari la/detin mai multe 
societati sau daca societatile sunt detinute partial/integral de catre persoane inrudite pana la gradul 
2. 

4.4. Participantii vor putea alege online premiul sau combinatia de premii dorita la 
15.06.2017, 15.09.2017, 15.12.2017, 15.01.2018. Orice alte punctaje generate dupa data alegerii 
premiului se iau in calcul pana la finalul campaniei, 31 decembrie 2017. După ce participanţii şi-au 
ales premiile, Organizatorul va proceda la validarea câştigătorilor, ocazie cu care se va verifica 
îndeplinirea condiţiilor privind înscrierea participanţilor în Program. Lista cu cîştigătorii si premiile 
acordate vor fi publicate pe paginii web a Organizatorului, ulterior revendicarii lor.  

4.5. Utilizatorii Finali vor primi un „Pachet Timac” in luna in care punctajul acumulat 
permite atingerea pragurilor de la prima categorie . „Pachetul Timac” va contine o scrisoare, un 
calendar si un trofeu, in functie de observatiile prevazute in Anexa nr. 2 la prezentul Regulament, 
parte integrantă a acestuia . 

4.6. Premiul/iile la care Utilizatorul Final participant este îndreptăţit va fi expediat acestuia 
până la 15.04.2018. 



4.7. Organizatorul va avea dreptul să refuze solicitarea de acordare a oricărui Premiu, dacă 
va constata încălcarea de către solicitant a oricărei prevederi din prezentul Regulament (inclusiv în 
situaţia în care acesta refuză să prezinte informaţiile solicitate). Organizatorul îşi rezervă dreptul 
de a întreprinde verificări în baza de date unde se fac înscrierile în vederea prevenirii eventualelor 
tentative de fraude. În cazul în care informaţiile înregistrate in baza de date de către participanţi 
crează o stare de suspiciune, Organizatorul va putea întreprinde verificări suplimentare, iar in cazul 
în care sunt sunt identificate tentative de fraudă, Organizatorul va avea dreptul sa descalifice 
respectivul utilizator. 

4.8. Organizatorul va expedia pe propriile costuri Premiul/Premiile la adresa Utilizatorului 
Final indicată în documentele de participare. Dacă Organizatorul a transmis o dată Premiul la 
adresa astfel indicată, iar acesta îi este returnat, pe motiv de adresă incorectă sau alt motiv 
neimputabil Organizatorului, acesta este exonerat de orice altă obligaţie legată de expedierea 
Premiului, fiind în sarcina Utilizatorului Final participant respectiv să îl ridice pe propriile costuri 
de la adresa indicată. Premiile aflate în această situaţie, neridicate până la data de 15.04.2018, nu 
vor mai fi acordate. Premiile nu pot fi returnate, cu exceptia cazului in care prezinta defecte de 
conformitate. În cazul în care premiile prezintă defecte de conformitate, acestea vor fi înlocuite 
de producător. 

4.9. Orice dispute privind calitatea sau îndreptăţirea celui care a formulat cererea şi/sau a 
ridicat Premiul în numele oricărui Utilizator Final participant de a îndeplini aceste operaţiuni nu îi 
sunt opozabile Organizatorului, care nu va fi ţinut responsabil, chiar în situaţia în care, ulterior 
înmânării Premiului, se constată că cel care l-a solicitat sau l-a ridicat nu avea dreptul să o facă, în 
numele câştigătorului. Recuperarea Premiului de la cel care l-a preluat fără drept este în întregime 
la latitudinea Utilizatorului Final îndreptăţit, fără vreo obligaţie în sarcina Organizatorului. 

4.10. Organizatorul va suporta obligaţiile fiscale ce îi revin conform legii, în ceea ce priveşte 
reţinerea la sursă si virarea impozitului pentru premii, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal . 

4.11. Programul va fi promovat de Organizator prin intermediul site-ului propriu, a 
întâlnirilor realizate cu Distribuitorii Autorizaţi şi reprezentanţii de vânzări ai Organizatorului, 
precum şi prin intermediul paginii web a Organizatorului şi telefonic/SMS sau email. 

4.12. Organizatorul va avea dreptul să utilizeze imaginea câştigătorilor în vederea 
promovării în presă/radio/TV/mediul on-line a prezentului Program de fidelizare, participanţii 
dându-şi în mod expres consimţământul cu privire la acest aspect prin înscrierea în Program. 

 

5. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 

5.1. Organizatorul este operator de date cu caracter personal conform autorizaţiei nr. 
28111/15.12.2014. Organizatorul va asigura confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor obţinute 
prin intermediul prezentului Program.  

5.2. Prin semnarea formularului de înscriere, Participanţii îşi exprimă consimţământul 
expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei TIMAC AGRO 
ROMÂNIA SRL, precum şi pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii, în 
scopuri statistice şi pentru a primi materiale informative. Organizatorul se obligă să respecte 
prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal pe durata 
Programului şi ulterior.  

5.3. Participanţii au conform Legii 677/2001, următoarele drepturi : dreptul la informare, 
dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie la prelucrarea 
datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Astfel, 



participanţii pot formula o cerere scrisă, datată şi semnată, către TIMAC AGRO ROMÂNIA SRL 
prin care îşi pot exercita oricare dintre drepturile enumerate. 

5.4. ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI 
UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONŢINUTUL PLATFORMEI (WEBSITE-ULUI) 
SAU DE A AFECTA PERFORMANŢELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL 
PLATFORMEI VA FI CONSIDERAT O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI 
PLATFORMEI ŞI VA PUNE ÎN MIŞCARE CERCETAREA PENALĂ ÎMPOTRIVA 
ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT. 

 

6. PREVEDERI FINALE 

6.1 În momentul inscrierii (online), Utilizatorul Final participant declară că a luat la 
cunoştinţă de prezentul Regulament, că îl acceptă în întregime şi că se obligă să îl respecte. Prin 
participarea la Campanie, participanţii si eventualii câştigatori sunt de acord şi se obligă să respecte 
şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul 
Regulament, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor. 

6.2. Organizatorul:  

 Nu va fi răspunzător pentru calitatea premiilor oferite în cadrul Programului şi 
nu acordă termen de garanţie pentru acestea; 

 Nu va fi răspunzător pentru deteriorarea, dispariţia sau sustragerea premiilor 
după momentul preluării lor de către participanţi; 

 Nu va fi răspunzător pentru eventualele prejudicii sau daune cauzate de către 
câştigător unor terţi în legătură cu premiul, indiferent de natura acestor 
prejudicii; 

 Este exonerat de către câştigător, acordul de voinţă al acestuia fiind dat prin 
simpla participare la prezentul Program, de orice răspundere pentru toate 
prejudiciile suferite de către câştigător în legătură cu premiul, ulterior 
momentului preluării acestuia, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzănd 
dar fără a se limita la vătămări corporale sau daune aduse patrimoniului 
căştigătorului sau altor persoane; 

 Are dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară înscirerile in 
Program si de a exclude definitiv orice participant care prin comportamentul 
fraudulos afectează bunul mers al campaniei. 

6.3. Orice eventuale litigii privind interpretarea şi îndeplinirea prezentului Regulament vor 
fi soluţionate pe cale amiabilă de către Organizator şi Utilizatorul Final participant. În chestiunile 
nereglementate de prezentul Regulament şi care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, se vor aplica 
prevederile legislaţiei româneşti în vigoare. 

6.4. Eventualele reclamaţii pot fi depuse până la data de 28.02.2018 (data poştei). 
Reclamaţiile depuse după acest termen nu vor fi luate în considerare. Examinarea unei reclamaţii 
durează 5 (cinci) zile lucrătoare, urmată de comunicarea soluţiei către Utilizatorul Final participant 
în cauză. După încheierea procedurii privind reclamaţia, participantul are dreptul de a-şi prezenta 
pretenţiile nesoluţionate instanţei competente de la sediul Organizatorului. Orice reclamaţii, 
pentru a fi luate in considerare, vor cuprinde in mod obligatoriu: 

 Numele, adresa precum şi orice date necesare în vederea identificării 
contestatorului; 

 Prezentarea în detaliu a motivelor de fapt pe care se întemeiază reclamatia; 

 Eventuale dovezi în susţinerea reclamaţiei. 



6.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anunţa noi acţiuni speciale pe durata Campaniei, 
inclusiv prin suplimentarea Produselor ce pot fi achiziţionate în cadrul prezentei Campanii şi a 
numărului de puncte acordate, despre care îi va informa pe Participanţi cu cel puţin 7 zile înainte 
de data intrării în vigoare a modificării. Înştiinţarea va fi publicată pe pagina de internet şi anunţată 
participanţilor prin sms şi/sau e-mail. Organizatorul Programului îşi rezervă dreptul de a modifica 
unilateral prezentul regulament prin întocmirea unui act adiţional, urmând ca modificările să intre 
în vigoare numai după publicarea pe site-ul Organizatorului. 

6.6. Valoarea totala a premiilor nu va depasi suma de 150.000 euro (osutacincizecidemii) 
(TVA exclus).  

6.7. Regulamentul de participare (inclusiv anexele acestuia), precum şi orice informaţii 
despre Campanie sunt disponibile gratuit pe pagina de internet www.ro.timacagro.com/Clubul 
Agricultorilor, la sediul Organizatorului indicat în preambulul prezentul Regulament, precum şi la 
punctele de vânzare ale distribuitorilor autorizaţi. 

6.8. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, 
urmând ca orice astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anunţarea în mod public a 
modificărilor respective prin intermediul aceloraşi canale de comunicare prin care Regulamentul a 
fost făcut public anterior. 

6.8. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul Regulament: 
Anexa nr. 1 - Lista Produselor participante la Campanie 
Anexa nr. 2 - Criterii acordare premii 
Anexa nr. 3 - Catalog de premii 
Anexa nr. 4 - Modelul de formular de înscriere disponibil online 
 

7. FORŢA MAJORĂ 

7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu 
poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, iar in cazul fortuit, imposibilitatea 
Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a-si indeplini obligatiile asumate prin 
Regulament. 

7.2. Daca o situatie de fortă majoră sau de caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial 
executarea Regulamentului si continuarea Programului, Organizatorul va fi exonerat de 
raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi 
impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora 
sau cazul fortuit, va comunica Participantilor la Program prin afisare pe pagina de internet 
existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. 

Prezentul Regulament a fost tehnoredactat şi autentificat la sediul Societăţii Profesionale 
Notariale ANIMUS din Municipiul Bucureşti, Bulevardul Dimitrie Pompeiu numărul 8, etaj 4, 
sector 2, conform solicitărilor Organizatorului - Societatea Timac Agro Romania S.R.L., cu 
respectarea prevederilor legale, astăzi, data autentificării, într-un exemplar original care rămâne în 
arhiva biroului şi 5 (cinci) duplicate, din care 1 (unu) duplicat va rămâne în arhiva biroului notarial 
şi 4 (patru) duplicate s-au eliberat părţii. 

 
 

ORGANIZATOR, 
Societatea TIMAC AGRO ROMANIA S.R.L. 

reprezentată prin Director General 
S.S. DRĂGAN CĂTĂLIN - ADRIAN 

L.S. 



 
Anexa nr. 1 la Regulamentul Programului de Fidelizare “CLUBUL AGRICULTORILOR” 

autentificat sub numărul / de notarul public Alexandru Bucur 
 

 

LISTA PRODUSELOR PARTICIPANTE LA PROGRAM 

 
 
Produsele care participă la acest Program sunt cele care fac parte din gamele descrise mai jos : 

 

Gama Puncte/To 

BLOCURI MINERALE 80 

FERTILEADER 500 

FERTIACTYL 500 

MAXIFRUIT 500 

CORONA 300 

KSC 80 

MICROGRANULATE 80 

NAVARSOL 80 

NPK 10 

SULFAMMO 10 

AMELIORATOR SOL 5 

 
Produsele noi vor fi incluse, de asemenea, pe baza punctajului corespunzător gamei din care fac parte. 
Cantităţile achiziţionate gratuit conform campaniilor comerciale derulate de către Timac Agro România 

şi/sau Distribuitorii Autorizaţi nu sunt incluse în acest Program. 
 
 

  

 

 
 
 

ORGANIZATOR, 
Societatea TIMAC AGRO ROMANIA S.R.L. 

reprezentată prin Director General 
S.S. DRĂGAN CĂTĂLIN - ADRIAN 

L.S. 
 

 

 



Anexa nr. 2 la Regulamentul Programului de Fidelizare “CLUBUL AGRICULTORILOR” 

autentificat sub numărul / de notarul public Alexandru Bucur 
 

 

 

CRITERII ACORDARE PREMII 

 

Punctajul se calculează pe baza punctelor stabilite în Anexa nr.1 pentru fiecare categorie de produs, 

pentru cantităţile facturate, fără gratuităţi. Documentele justificative sunt comenzile primite de la distribuitorii 

autorizaţi. 

 

Fiecare categorie de client are un punctaj de atins in 2017. Daca acesta se realizeaza, participantul se 

califica la premiul corespunzator categoriei respective; daca punctajul realizat este mai mic/mai mare decat cel 

prevazut la incadrarea initiala, se verifica in ce categorie inferioara/superioara se încadreaza conform punctajului 

realizat . 

Calitatea de client „vechi” este data de achizitia de produse Timac in anul 2016 (doar cele din gamele 

prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament, parte integrantă din prezentul Regulament). Un client „nou” 

este acela care nu a achizitionat produse Timac in anul 2016 . 

Programul nu este o loterie publicitară, fiecare utilizator primind un punctaj aferent achiziţiilor, şi 

grilelor de beneficii în care se încadrează conform specificaţiilor de mai sus. 

Exemple: 

Punctaj realizat in 
2016 

Punctaj realizat in 
2017 

Tip client Tip premiu 

100 100 Vechi - 

100 220 Vechi Start 

200 550 Vechi Azur 

0 700 Nou Azur 

 



„Pachetul Timac” va contine o scrisoare si un calendar pentru cei calificati la primele 3 (trei) praguri, 

„Start” , „Azur” si „Bronze”, si o scrisoare, un calendar si un trofeu pentru cei calificati de la pragul „Silver” la 

pragul „TOP Customer”. 

 

 

 

ORGANIZATOR, 
Societatea TIMAC AGRO ROMANIA S.R.L. 

reprezentată prin Director General 
S.S. DRĂGAN CĂTĂLIN - ADRIAN 

L.S. 
 

  



Anexa nr. 3 la Regulamentul Programului de Fidelizare “CLUBUL AGRICULTORILOR” 
autentificat sub numărul / de notarul public Alexandru Bucur 

 

 

 

CATALOG DE PREMII 

Premiile constau în produse, indicate în continuare, pe categorii1. 

Produsele vor fi însoţite de certificate de garanţie ale producătorului. 

 

Tipuri de premii: 

1) START 

 Geaca cu logo Timac Agro Romania 

 

 Vesta cu logo Timac Agro Romania 

 

                                                           
1 Imaginile premiilor au caracter informativ . 



 Tricou cu logo Timac Agro Romania 

  

 Sapca cu logo Timac Agro Romania 

 

 

1) AZUR 

 Bormasina SKIL 

CLIENT VECHI :       CLIENT NOU :  

     

 Trusa scule 

CLIENT VECHI :       CLIENT NOU : 

      

 



 Casti  

CLIENT VECHI :       CLIENT NOU : 

       

 Acumulator extern 

CLIENT VECHI :       CLIENT NOU : 

       

 Voucher Motorina OMV  (230 ron client vechi / 170 ron client nou) 

 

2) BRONZE 

 Storcator fructe 

CLIENT VECHI :       CLIENT NOU : 

       



 Espressor  

CLIENT VECHI :       CLIENT NOU : 

       

 

 Statie calcat 

CLIENT VECHI :       CLIENT NOU : 

    

 Boiler electric 

CLIENT VECHI :       CLIENT NOU : 

        

 Voucher Motorina OMV  (470 ron client vechi / 290 ron client nou) 

 

 



3) SILVER 

 Aparat ras 

CLIENT VECHI :       CLIENT NOU : 

     

 Bicicleta oras 

CLIENT VECHI :       CLIENT NOU : 

    

 Tableta 

CLIENT VECHI :       CLIENT NOU : 

     

 APARAT FOTO   

CLIENT VECHI :       CLIENT NOU :  

      



 Voucher Motorina OMV  (840 ron client vechi / 470 ron client nou) 

 

4) GOLD 

 Aparat de curatat cu presiune Karcher G  

CLIENT VECHI :       CLIENT NOU :   

      

 Generator curent electric  

CLIENT VECHI :       CLIENT NOU :   

      

 

 Masina de tuns iarba  

CLIENT VECHI :       CLIENT NOU :   

      



 Masina de spalat rufe  

CLIENT VECHI :       CLIENT NOU :   

      

 Voucher Motorina OMV (1380 ron client vechi / 900 ron client nou) 

 

5) PLATINUM 

 Masina spalat vase  

CLIENT VECHI :       CLIENT NOU :   

      

 Laptop 

CLIENT VECHI :       CLIENT NOU :   

    

 

 



 Home Cinema 

CLIENT VECHI :       CLIENT NOU :   

   

 Smartwatch 

CLIENT VECHI :       CLIENT NOU :   

      

 Aer conditionat 

CLIENT VECHI :       CLIENT NOU :   

       

 

5) DIAMOND 

 Apple iPhone  

CLIENT VECHI :  6s     CLIENT NOU :  SE 

    



 Sistem supraveghere 

CLIENT VECHI :       CLIENT NOU :   

     

 Ceas 

CLIENT VECHI :       CLIENT NOU :   

       

 Combina frigorifica 

CLIENT VECHI :  LG     CLIENT NOU :  Samsung 

     

 

 



 Blender/juicer profesional 

CLIENT VECHI :  Vitamax    CLIENT NOU :  Rommelsbacher 

      

 

5) TOP CLIENT  

 Laptop Apple MacBook 

CLIENT VECHI :       CLIENT NOU :   

     

  

 Drona DJI Phantom  

CLIENT VECHI :  Phantom 4   CLIENT NOU :  Phantom 3 Advance

    

 TV SMART 

CLIENT VECHI :  Samsung   CLIENT NOU :  Panasonic 

    

 



 Colier cu diamant 

CLIENT VECHI :       CLIENT NOU :   

      

 Ceas 

CLIENT VECHI :       CLIENT NOU :   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 4 la Regulamentul Programului de Fidelizare “CLUBUL AGRICULTORILOR” 
autentificat sub numărul / de notarul public Alexandru Bucur 

 

 

 

MODEL FORMULAR DE ÎNSCRIERE ONLINE 

 

DENUMIRE FIRMA / NUME PRENUME: 

 

 COD DE IDENTIFICARE FISCALA/CNP 

 
 

SEDIU SOCIAL/ DOMICILIU: 

 
 
EMAIL (nu este obligatoriu): 

 
 
TELEFON : 

 
 
REPREZENTANT AL FIRMEI:  
 
 
CNP REPREZENTANT FIRMA: 

 
 
 

 Am citit şi luat la cunoştiinţă Regulamentul promoţiei “CLUBUL AGRICULTORILOR” 2017 

 Sunt de acord cu înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei TIMAC AGRO 

ROMÂNIA SRL şi prelucrarea acestor date 

 Doresc să fiu informat cu privire la situaţia contului şi schimbările din cadrul Promoţiei prin email. 

 
 

ORGANIZATOR, 
Societatea TIMAC AGRO ROMANIA S.R.L. 

reprezentată prin Director General 
S.S. DRĂGAN CĂTĂLIN - ADRIAN 

L.S. 
 


