
ACTUL ADIȚIONAL NR. 29918/22.03.2023 

LA REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

„Fii campionul succesului tău – Sezon 2023” 

 

SYNGENTA AGRO SRL („Syngenta” sau „Organizatorul”), persoană juridică română cu sediul social 

în București, Șoseaua București - Ploiești nr. 73-81, etaj 4, sector 1, Victoria Park - Clădirea 3, înregistrată 

la Registrul Comerțului București sub nr. J40/1380/1995, cod fiscal RO 7025525,  

 

Ca urmare a implementării platformei electronice https://promosyngenta.ro/ dedicată Fermierilor, prin 

intermediul căreia Voucherele vor putea fi emise direct Fermierilor, intenționează să modifice prin acest 

act adițional („Actul Adițional”) Regulamentul Campaniei „Fii campionul succesului tău – Sezon 2023”, 

după cum urmează: 

 

I.  PREVEDERI GENERALE ȘI SPECIALE 
 

Art. 1.1. Syngenta intenționează să modifice parțial articolul 1.2. din Regulament, respectiv să completeze 

definiția Voucherului, iar acest articol va avea următorul conținut: 

„ […]  

„Voucherul” - formularul emis de către Organizator în cadrul activității sale comerciale, conform 

modelului prezentat în Anexa 2 la prezentul Regulament, în format electronic, fie prin intermediul 

dispozitivelor tip tabletă aflate în posesia Împuterniciților Organizatorului, fie direct prin 

accesarea de către Fermier a contului său de pe platforma Organizatorului 

https://promosyngenta.ro/, cu respectarea instrucțiunilor oferite de respectiva platformă.” 

  

Art. 1.2. Syngenta  intenționează să modifice articolul 2.1. din Regulament, iar acesta va avea următorul 

conținut: 

 

„2.1. Înscrierea în Campanie  

2.1.1 Fermierii interesaţi să participe la Campanie vor putea, în cadrul Termenului de Înscriere 

(02.11.2022 – 30.06.2023), să completeze un Voucher în vederea înscrierii în Campanie, fie 

prin solicitarea adresată în acest sens Împuterniciților Organizatorului, fie direct prin accesarea 

platformei Organizatorului https://promosyngenta.ro/, conform instrucțiunilor oferite de 

respectiva platformă.  

2.1.2 Voucherul va fi pus la dispoziția Fermierilor în format electronic, fie prin intermediul 

dispozitivelor tip tabletă aflate în posesia Împuterniciților Organizatorului, caz în care 

Fermierii vor fi rugați să îl completeze cu ajutorul acestora și să îl semneze cu un stylus, fie în 

contul Fermierului deschis pe platforma Organizatorului https://promosyngenta.ro/, caz în care 

vor fi urmate instrucțiunile oferite de respectiva platformă. 

2.1.3  Un exemplar electronic al Voucherului completat și semnat va fi transmis Fermierului la o 

adresă de e-mail comunicată de Fermier în acest sens.  

2.1.4 Voucherul este personal şi nu poate fi transmis.  

2.1.5 Pentru a se înscrie la Campanie, Fermierul trebuie să completeze și semneze (personal, în cazul 

Fermierilor - persoane fizice, sau prin reprezentantul legal, în cazul Fermierilor - persoane 



juridice), secţiunea din Voucher indicată a fi completată de către Fermier. Pentru cazurile în 

care Fermierul optează să solicite Voucherul prin intermediul platformei Organizatorului 

https://promosyngenta.ro/, completarea și semnarea se realizează prin completarea și bifarea 

secțiunilor corespunzătoare, potrivit instrucțiunilor oferite de respectiva platformă. 

2.1.6 Completarea și semnarea acestui Voucher are semnificaţia acordului Fermierului de a participa 

la Campanie conform Regulamentului. Prin punerea la dispoziție a Voucherului de către 

Împuternicitul Organizatorului în vederea completării, respectiv prin solicitarea generării 

Voucherului din contul Fermierului deschis pe platforma Organizatorului  

https://promosyngenta.ro/, Fermierul este informat cu privire la scopurile și condițiile 

prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice de către Organizator și i se va 

solicita acordul expres în privința unei asemenea prelucrări, în vederea atingerii scopurilor 

stabilite prin prezentul Regulament.”  

Art. 1.3.  Syngenta  intenționează să modifice articolul 2.2.4 din Regulament, iar acesta va avea următorul 

conținut: 

„2.2.4 În cazul în care ulterior completării și primirii Voucherului și înainte de prezentarea lui la   

Distribuitor, Produsele Participante pe care Fermierul dorește să le cumpere efectiv sunt 

diferite (ca sortiment și/sau cantitate) de cele indicate în Voucherul inițial completat și semnat 

și/sau Fermierul dorește să achiziționeze Produse Participante de la alt Distribuitor decât cel 

indicat în Voucherul inițial, Fermierul fie va solicita Împuternicitului Organizatorului să i se 

ofere posibilitatea de a completa un alt Voucher cu datele actualizate, fie va solicita generarea 

unui alt Voucher cu datele actualizate direct din contul său deschis pe platforma 

Organizatorului https://promosyngenta.ro/, în interiorul Termenului de Înscriere, conform 

prezentului Regulament. La data completării și semnării noului Voucher, Voucherul anterior 

devine nul de plin drept, fără vreo formalitate.” 

Art. 1.4. Syngenta  intenționează să modifice articolul 3.5 din Regulament, iar acesta va avea următorul 

conținut: 

„3.5   Nu vor fi valabile şi nu vor fi îndreptăţiți la Bonificații titularii Voucherelor care nu 

îndeplinesc condiţiile stabilite prin prezentul Regulament (cu titlu de exemplu, nu sunt 

valabile Voucherele care: nu au fost obţinute de Fermier de la Împuterniciţii Organizatorului 

sau din contul Fermierului deschis pe platforma Organizatorului https://promosyngenta.ro/, 

au fost completate necorespunzător, nu conţin integralitatea datelor solicitate a fi menţionate 

pe formularul Voucherului (Anexa 2), Voucherul este incomplet, ilizibil, modificat, duplicat, 

falsificat, prezintă modificări, adăugiri, corecturi, prezintă diferenţe între oricare dintre cele 

2 exemplare, conţine datele de identificare ale mai multor Fermieri şi/sau Distribuitori, nu a 

fost prezentat Distribuitorilor în termenele prevăzute în prezentul Regulament, a fost 

transmis de către Fermier direct Organizatorului, a fost prezentat către mai mulţi 

Distribuitori, conţine date incorecte/false etc.). ” 

Art. 1.5.În cuprinsul Regulamentului, orice referire la Voucherul primit de la Împuternicitul 

Organizatorului / Voucherul de la Organizator / Voucherul solicitat de la Organizator, va fi 

interpretată ca incluzând și Voucherul primit / solicitat direct de către Fermier prin intermediul 

platformei Organizatorului https://promosyngenta.ro/. 

 



Art. 1.6. Mențiunea finală din Regulament se modifică și va avea următorul conținut: 

„Prezentul Regulament a fost întocmit de către Syngenta Agro SRL, cu respectarea prevederilor 

legale, la data de 02.11.2022, la București, și a fost actualizat la data de 22.03.2023.” 

 

II.  DISPOZIȚII FINALE 

 

 Art. 2.1. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres contrariul prin prezentul, toate celelalte 

prevederi din Regulament rămân neschimbate și pe deplin în vigoare. 

 

Art. 2.2. Cu excepția termenilor definiți în mod expres prin prezentul, termenii cu majuscule utilizați în 

cuprinsul acestui Act Adițional vor avea semnificația definită prin Regulamentul Campaniei „Fii 

campionul succesului tău – Sezon 2023”. 

 

Art. 2.3. Acest Act Adițional constituie parte integrantă a Regulamentului și intră în vigoare prin aducerea 

la cunoștința publicului prin afișare pe site-ul www.syngenta.ro, conform articolului 6.2. din 

Regulament.  

 

Acest Act Adițional a fost întocmit de către Syngenta astăzi 22.03.2023, cu respectarea prevederilor legale. 

 

Syngenta Agro SRL  


