
DUPLICAT 
GULAMENTIJL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

,.,u,.,.,.,.LBOIA RESPIRO t SEPTEMBRIE - 30 NOIEMBRIE 2020" 

atorul cam aniei 

�,� 
anizatorul campaniei promotionale "1 SEPTEMBRIE - 30 NOIEMBRIE 

2020" (denumita in continuare ,,Campania") este MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoana 
juridica romana, avand sediul in comuna Mogo§oaia, strada Ciobanului, numarul 133, judetul 
Ilfov, numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J23/741/2007, capital social 
37.834.650 lei, Cod de identificare fiscala RO 9311280, cont IBAN RO 61 BACX 0000 0000 
3069 0310, deschis la Unicredit Bank Romania - Sucursala Charles de Gaulle, reprezentata de 
ZACMAN CONSULTING SRL, prin reprezentant permanent ZAHARIA CEZAR

CONSTANTIN, cu domiciliul in Str Sf. Treime nr. 48, Sector 2, Jud. Bucuresti - Sect 2, 
Romania, denumita in continuare "Organizatorul". 

1.2. Campania promotionala se va derula cu respectarea prevederilor prezentului 
Regulament (denumit in continuare ,,Regulamentul Oficial"), care este obligatoriu pentru 
toti participantii. 

2. Temeiul legal. Scopul

Prezenta Campanie se desfa§oara in conformitate cu dispozitiile legale cuprinse in Ordonanta 
Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor §i serviciilor de piata, actualizata, 
§i are ca scop promovarea §i cre§terea volumului de vanzari ale produselor comercializate de
Organizator.

3. Durata Campaniei $i aria de desfasurare

Campania va avea loc in perioada 1 septembrie 00:00:00 - 30 noiembrie 2020 
(denumita in continuare ,,Durata"), in conformitate cu termenii §i conditiile prevazute in 
prezentul Regulament Oficial, urmand sa fie organizata §i sa se desfa§oare pe intreg teritoriul 
Romaniei, in toate farmaciile partenere Respiro, inrolate in modulul RESPIRO �i 
RESPIRO+, astfel cum sunt acestea enumerate in Anexa 1 la acest Regulament Oficial 
("Farmaciile"). 

4. Dreptul de participare

4.1. La Campanie poate participa orice persoana fizica cu domiciliul sau cu re§edinta in
Romania, care a implinit varsta de 18 ani §i care accepta termenii §i conditiile prezentului
Regulament Oficial (denumiti in continuare "Participantii").

4.2. Pentru a fi eligibili pentru a participa la Campanie §i a putea ca§tiga unul dintre premiile 
oferite de Organizator, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii exprese, in 
mod cumulativ: 

► Sa achizitioneze, pe Durata Campaniei, pe acela§i bon fiscal, produse din gamele
participante, astfel cum sunt acestea prevazute in art. 5 din prezentul Regulament
Oficial, in valoare de minimum 29 de lei (indiferent de natura acestora) din oricare
din Farmaciile participante la Campanie;

► Sa completeze toate campurile obligatorii indicate in Talon, conform celor mentionate
peTalon.

4.3. La Campanie nu au dreptul sa participe: 
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ANIA - UNIUNEA NATIONAL.A A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA 
mera Notarilor Publici Bucure$ti - "Notaris" - Birou Individual Notarial 

icenta de functionare nr. 67 /4235/13.03.2020 
Operator de date cu caracter personal nr. 10713 
Sediul: $os. Bucure$ti-Targovi$te, nr. 12A, corp A, et. 2, Mogo$oaia, Jud. llfov 
Tel./Fax: 021/352.70.10, 021/352.70.20, Email: contact@notaris.ro 

iNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr.1346 
Anul 2020, Luna SEPTEMBRIE, Ziua 01 

Eu, Savici Ligia Maria, notar public, m-am deplasat astazi, data de 01.09.2020, la 

cererea expresa a partii, la adresa din Com. Mogo$oaia, Str. Ciobanului, nr. 133, Jud. llfov, 

unde am gasit pe: 

-ZAHARIA CEZAR-CONSTANTIN, in calitate de reprezentant/administrator al ZACMAN 

CONSULTING S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Bucure$ti, Sectorul 2, Strada 

Sfanta Treime, nr. 46, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului llfov de pe langa Tribunalul 

Bucure$ti sub nr. J40/4431/07.04.2020, ldentificator Unic la Nivel European (EUID) ROON RC. 

J40/4431/2020, Cod Unic de inregistrare 42443135 din data de 07.04.200 conform 

Certificatului de inregistrare seria B, nr. 4044321 eliberat la data de 07.04.2020, societate

avand calitatea de administrator al societatii MEDIPLUS EXIM S.R.L., persoana juridica

roman a, avand sediul social in Com. Mogo$oaia, Str. Ciobanului, nr. 133, Jud. llfov, inregistrata

la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul llfov sub nr. J23/741/14.03.2007,

ldentificator Unic la Nivel European ROONRC.J23/741/2007, Cod Unic de Tnregistrare 9311280

conform Certificatului de inregistrare seria B, nr. 1098661 din data de 14.02.2008, conform

Actului constitutiv din data de 08.04.2020 in baza art 12, pct.12.7. alin.1 pct.A $i D, $i alin.3, $i

conform Furnizare informatii nr. 478638 din data 13.08.2020 emis de Oficiul National al

Registrului Comertului, obtinut on-line,

care, dupa ce a citit actul cuvant cu cuvant, a declarat ca i-a inteles continutul, ca cele 

cup rinse in act reprezinta vointa sa, a consimtit la autentificarea prezentului inscris $i a semnat 

unicul exemplar, precum $i cele 2 anexe. 

in temeiul art. 12, lit. b din Legea nr. 36/1995, republicata, 
cu modificarile $i completarile ulterioare 

SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL iNSCRIS 
S-a perceput onorariul in suma de lei 300 + 57 lei TVA, achitat cu OP din data de 01.09.2020.

Notar public, 
S.S. Savici Ligia Maria 

Prezentul duplicat s-a intocmit in 3 (trei) exemplare, de Savici Ligia Maria, notar public, 
astazi, data autentificarii actului, $i are aceea$i forta probanta ca originalul. ,.,..,..--
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