
1. ORGANIZATOR 

Programul de fidelizare a clienţilor ROGOB este organizat şi desfăşurat de către 

FPC „ROGOB” SRL, cu sediul în m. Chişinău, comuna Stăuceni, satul Goianul 

Nou, strada Gloriei 1/1. 

 

2. CONDIŢII DE PARTICIPARE 

2.1 În programul de fidelizare se poate înscrie orice persoana fizica cu vârsta de 

minim 16 ani, care achiziţionează produse din magazinele specializate ROGOB.  

 

2.2 Înscrierea în programul de fidelizare are loc prin completarea de către client a 

formularului de înscriere, iar cardul de fidelizare se eliberează doar după 

completarea tuturor câmpurilor formularului.  

 

2.3. Înscrierea în programul de fidelizare are loc în intervale de timp anunţate de 

către organizator prin intermediul site-ului oficial al companiei (www.rogob.md) 

sau prin alte surse de informare (pagina Facebook ROGOB, anunţuri prin 

intermediul materialelor promoţionale distribuite în incinta magazinelor 

specializate ROGOB, etc.) 

 

2.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a condiţiona înscrierea în programul de 

fidelizare, anunţând din timp potenţialii participanţi despre toate condiţiile de 

înscriere. 

 

3. OBŢINEREA CARDULUI DE FIDELITATE 

3.1 Cardul de reducere poate fi obţinut după înscrierea în programul de fidelizare, 

după completarea tuturor câmpurilor a formularului de înscriere în program. 

3.2. Clientul va intra în posesia cardului pe loc, cardul urmând a fi activat în cel 

mult 3 zile lucrătoare de la data completării formularului de înscriere. 

 

 

4. BENEFICII 

4.1. Cardul de Fidelitate oferă următoarele beneficii: 

1.      Reduceri de 3 % clienţilor, care din momentul activării cardului au 

efectuat cumpărături în magazinele specializate ROGOB a căror valoare nu a 

depăşit cumulativ suma de 5000 lei. 

2.      Reduceri de 5 % clienţilor, care din momentul activării cardului au 

efectuat cumpărături în magazinele specializate ROGOB a căror valoare nu a 

depăşit cumulativ suma de 10000 lei, dar a depăşit suma de 5.000 lei. 

3.      Reduceri de 7 % clienţilor, care din momentul activării cardului au 

efectuat cumpărături în magazinele specializate ROGOB a căror valoare a depăşit 

cumulativ suma de 10000 lei. 

http://www.rogob.md/


 

4.2 . Formularul de înscriere se completează şi se predă în unul din magazinele 

ROGOB împreună cu bonurile de casă care face dovada achiziţiei produselor în 

magazinele specializate ROGOB. 

 

4.3. Formularul nesemnat sau conţinând date incomplete, necitibile nu este valid, 

ceea ce atrage după sine imposibilitatea de a beneficia de avantajele oferite de 

acest card. 

 

4.4.  Zona de desfăşurare a programului de fidelitate este reprezentată de 

magazinele ROGOB de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

 

4.5. Conform Legii Nr. 133 din 08.07.2011, datele personale vor fi prelucrate doar 

în vederea analizelor necesare „ROGOB” SRL. Acestea nu vor fi înstrăinate către 

alte baze de date. 

 

4.6. Programul de fidelitate se va desfăşura strict în conformitate cu prezentul 

regulament. 

 

4.7. Pentru aplicarea corectă a reducerii cuvenite conform prezentului regulament, 

organizatorul va duce evidenţa cumpărăturilor efectuate de către fiecare deţinător 

al cardurilor de fidelizare şi va plusa la suma totală a cumpărăturilor realizate de 

către deţinătorul cardului valoarea totală a cecului pentru fiecare cumpărătură 

realizată în cazul prezentării şi scanării cu succes a cardului la casele de marcat în 

magazinele specializate ROGOB. 

 

4.8. Reducerile se vor aplica pentru toate mărfurile comercializate în cadrul 

magazinelor specializate ROGOB cu următoarele excepţii: 

 4.8.1. Reducerile nu se vor aplica produselor deja participante în promoţii ce 

au ca principiu reducere de preţ. 

4.8.2. Reducerile nu se vor aplica pentru produsele de importanţă socială 

nominalizate în Hotărîrea de Guvern Nr. 637 din  12.10.1993: 

1. Produsele lactate: Lapte integral pasteurizat cu un conţinut de grăsime 

de pînă la 2,5% inclusiv, produse lactate acidulate cu un conţinut de 

grăsime de pînă la 1% inclusiv , cu excepţia iaurturilor, brînză proaspătă 

de vacă cu un conţinut de grăsime de pînă la 10% inclusiv, smîntînă cu 

un conţinut de grăsime de pînă la 15% inclusiv. 

2. Carne de porcină şi bovină, categoria I, II şi III, proaspătă, răcită, 

refrigerată sau congelată, tranşată (calitatea I şi II), organe comestibile. 



3. Carne de iepure, carne de găină, carne de curcan proaspătă, răcită, 

refrigerată sau congelată. 

4. Făină de grîu, paste făinoase fără aditivi alimentari şi adaosuri.  

5. Pîine şi colaci fără aditivi alimentari şi adaosuri  

6. Crupe, inclusiv fulgi de ovăz, orez, hrişcă. 

7. Zahăr din trestie sau din sfeclă de zahăr şi zaharoză pură din punct de 

vedere chimic, în stare solidă  

8. Ulei vegetal din floarea-soarelui. 

 

5. PIERDEREA, FURTUL SAU DISTRUGEREA CARDULUI 

În cazul în care Cardul de Fidelitate  este pierdut, furat sau distrus, deţinătorul 

acestuia va comunica faptul personalului magazinelor și va solicita eliberarea unui 

card nou. La eliberarea unui card nou clientul va completa din nou formularul de 

înscriere în program. În perioada de înlocuire a cardului, nu este posibilă acordarea 

reducerilor și a altor beneficii asociate cardului. 

 

6. DURATA PROGRAMULUI DE REDUCERI 

Programul de reduceri are durată nedeterminată. Organizatorul îşi rezervă dreptul 

de a sista acest program. Înștiințarea referitoare la încetarea programului va fi 

comunicată cu cel puțin 15 zile înainte de data încetării programului prin 

intermediul site-ului www.rogob.md 

 

8.  MODIFICAREA REGULAMENTULUI 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament 

și se angajează ca înaintea operării unor astfel de modificări să le facă publice prin 

intermediul site-ului www.rogob.md, și al oricăror alte canale de comunicare pe 

care le consideră oportune. 

 

http://www.rogob.md/

