
REGULAMENTUL CAMPANIEI 

“Amanetez la Romero si pot sa castig bijuterii” 

 

 

Art.1. ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  

 

Organizatorul Campaniei Promotionale “Amanetez la Romero si pot sa castig bijuterii” 

este Societatea SC ROMERO 26 IFN SRL, cu sediul în GALATI, STR TRAIAN VUIA, NR 8,  BL . L5 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Galati, sub nr. J17/1069/2009, CUI RO26099693 din data de 

14.10.2009, reprezentata legal de Director General Olesea Duman, denumita in continuare “Organizator”,.  

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare 

“Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii.  

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe 

site-ul https://romero.ro/regulamente-romero fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.  

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta 

desfăşurarea Campaniei, avand obligatia de a actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a 

modificărilor si de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea 

initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea 

lor in vigoare.  

 

Art.2. ARIA DE DESFASURARE.  
 

Campania este organizata si se va desfasura exclusiv in punctele de lucru Romero. 

 

Art.3. OBIECTUL  
 

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care clientii Romero beneficiaza de 

campanie, asa cum aceasta este aceasta identificata in Art 6.2 din Regulament.  

 

Art.4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  
4.1. Campania se deruleaza in perioada 29.05.2022- 29.09.2022 ora 00:00:00 şi este valabila doar pentru 

punctele de lucru Romero. Punctele de lucru Romero pot fi gasite in linkul: https://romero.ro/adrese-amanet-

aur-schimb-valutar-transfer-romero/. 

4.2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească perioada Campaniei, acest fapt va fi 

adus la cunoştinţa participanţilor prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a 

modificărilor si prin publicarea informaţiei pe site-ul https://romero.ro/regulamente-romero. 

 

Art.5. DREPTUL DE PARTICIPARE  

Regulamentul campaniei “Amanetez la Romero si pot sa castig bijuterii”este adresat persoanelor fizice si 

persoanelor juridice, care au realizat operatiuni in punctele de lucru Romero. In cadrul acestei campanii pot 

participa persoanele cu varsta de peste 18 ani. 

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului 

Regulament.  

 

 

 

 

 

https://romero.ro/regulamente-romero


Art.6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

6.1 Beneficiaza de campania “Amanetez la Romero si pot sa castig bijuterii”cei care: 

- au amanetat in punctul de lucru pentru care se activeaza campania, 

 

6.2 Mecanism 

- pentru fiecare punct de lucru se activeaza campania “Amanetez la Romero si pot sa castig bijuterii”, 

conform ANEXEI 1 atasata prezentului regulament, 

- fiecarui punct de lucru i se aloca un numar unic de coduri valabile pentru campanie. Coduri care vor fi de 

forma: Romero 25 1, Romero 25 2,……, Romero 25 n. 

- clientii care efectueaza tranzactii pe durata campaniei primesc cate un COD unic alocat doar punctului de 

lucru pentru care se activeaza campania. Fiecare COD va fi valabil doar cat timp campania este activa in 

punctul de lucru pentru care a fost alocat, 

- clientul inscrie codul primit in punctul de lucru pe pagina de concurs www.romero.ro/25ani, 

- extragerea se realizeaza cu ajutorul platformei www.random.org, 

- se vor extrage 5 coduri inscrise la tombola, 

- daca primul cod extras nu indeplineste conditile: CODul nu este valid, este expirat sau castigatoul nu ridica 

bijuteria in termen de 30 de zile – se va trece la urmatorul COD extras, 

- regulamentul se gaseste pe pagina https://romero.ro/regulamente-romero. 

 

Art.7. PREMII  
Premiile alocate se regasesc in ANEXA 2 a prezentului regulament dar si pe sitetul concursului enuntat la Art 

6.2. Ordinea in care ele se vor acorda va fi stabilita de clienti prin votul acordat pe pagina: 

https://romero.ro/alege-bijuteria-magazin/. 

Orice modificare legata de numarul bijuteriilor, tipurile de bijuterii, va fi comunicata pe pagina 

https://romero.ro/regulamente-romero. 

 

Art. 8. LITIGII 

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale 

amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de instantele 

judecatoresti romane competente.  

 

Art.9. DIVERSE  

Avand in vedere cele mentionate, incepand cu data de 29.09.2022, Regulamentul “Amanetez la Romero si 

pot sa castig bijuterii”isi va inceta efectele.  

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, prin act aditional, acest Regulament si de a inceta prezenta 

Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin inserarea acestora in 

Regulamente si prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero, 

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero, 
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ANEXA 1 

 

Prezentul tabel contine punctele de lucru si perioadele in care va fi activa “Amanetez la Romero si pot 

sa castig bijuterii” 

 

Punct de lucru Perioada 

Sanitas 12-19.06 

Auto 16-23.06 

Micro 40 20-27.06 

Piata 24-1.07 

Ireg 28-5.07 

Extra 2-9.07 

Neacsu 6-13.07 

Tiglina 10-17.07 

Parma 14-21.07 

Micro 19 18-25.07 

Micro 21 22-29.07 

Micro 13 9-16.08 

Siderurgistilor 13-20.08 

Ramnicu Sarat 17-24.08 

Braila Scolilor 21-28.08 

Focsani Marasesti 25-1.09 

Giurgiu 29-5.09 

Tecuci Petrascu 2-9.08 

Braila Transilvaniei 6-13.09 

Tecuci Unirii 10-17.09 

Focsani Unirii 14-21.09 

Braila Calarasi 18-25.09 

Piesa 25 22-29.09 

 

Orice schimbare in ordinea punctelor de lucru sau a perioadei in care se deruleaza campania, va fi comunicata 

prin intermediul paginii https://romero.ro/regulamente-romero. 
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ANEXA 2 

 

 

Tabelul de mai jos contine bijuteriile din aur introduse la tombola “Amanetez la Romero si pot sa castig 

bijuterii”. Orice modificare de: numar, model va fi comunicata pe pagina https://romero.ro/regulamente-

romero. 

 

Nr CRT Piesa Cod articol Gramaj Pret vanzare 

1 lant 2A14K00725 1.54 415.8 

2 lant 2A14K01504 1.5 405 

3 lant 2A14K01451 1.79 483.3 

4 lant 2A14K00917 1.47 396.9 

5 cercei 3A14K01769 1.49 402.3 

6 cercei 3A14K00494 1.32 343.2 

7 cercei 3A14K02369 1.32 343.2 

8 cercei 3A14K02838 1.48 399.6 

9 cercei 3A14K02449 1.33 359.1 

10 cercei 3A14K01250 1.29 348.3 

11 cercei 3A14K02600 1.52 410.4 

12 cercei 3A14K02711 1.49 402.3 

13 cercei 3A14K02700 1.34 361.8 

14 cercei 3A14K02437 1.23 332.1 

15 cercei 3A14K02590 1.26 340.2 

16 cercei 3A14K02759 1.25 337.5 

17 medalion 5A14K01204 1.48 399.6 

18 medalion 5A14K00287 1.5 390 

19 medalion 5A14K01237 1.3 351 

20 medalion 5A14K01279 1.29 348.3 

21 medalion 5A14K01085 1.29 335.4 

22 medalion 5A14K01142 1.51 392.6 

23 medalion 5A14K00748 1.24 334.8 

24 medalion 5A14K01152 1.33 359.1 

25 
Lant cu 
pp PP2A18k00173 2.43 2100.01 

 

 

ORGANIZATOR  

SC ROMERO 26 IFN SRL 

 

https://romero.ro/regulamente-romero
https://romero.ro/regulamente-romero

