
 
REGULAMENT 

AL CAMPANIEI DE CARITATE „Farmacia Familiei” S.R.L. 
 
1. ORGANIZATORUL ȘI BENEFICIARII 
1.1. Prezenta campanie intitulată „DONEAZĂ ÎMPREUNĂ CU NOI” (denumită în cele ce urmează 
"Campania") este organizată şi desfăşurată de către “Farmacia Familiei” S.R.L. cu sediul în mun. 
Chişinău, str. Burebista, 23, cod fiscal 1005600017723, numit în continuare “Organizator”, la 
adresarea Fundaţiei “Bitonic” cu sediul în mun. Chişinău, str. Burebista 23,  
cod fiscal 1015620007688 de a dona după măsura posibilităţilor şi de a organiza o campanie de 
colectare a produselor de ingrijire pentru persoanele indicate în pct. 1.6 a prezentului regulament.  
1.2. Scopul desfăşurării Campaniei reprezintă colectarea de produse de ingrijire si donarea în 
folosul persoanelor  menţionate în p.1.6. al prezentului Regulament.  
1.3. Campania de caritate se va desfăşura conform prezentului Regulament, (denumit în 
continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul este 
întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din R. Moldova, prin publicarea pe site-ul 
web www.ff.md şi în incinta unităților rețelei de farmacii “Farmacia Familiei”. Adresele unităților 
participante – Anexa la prezentul regulament. 
1.4. Participanţii la Campanie se obligă să respecte termenii şi condiţiile regulamentului 
Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos.  
1.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba, în tot sau în parte, prezentul 
Regulament, urmând ca astfel de modificări să între în vigoare numai după aducerea acestora la 
cunoştinţa publicului pe site-ul www.ff.md şi/sau în incinta unităților rețelei de farmacii “Farmacia 
Familiei”. 
1.6. Beneficiari al Campaniei (denumit în cele ce urmează “Beneficiar”, perioada Aprilie 2021, sunt:  
 
1. Savciuc Ala, anul nașterii 14.03.1978 – orașul Drochia, satul Gribova 
Familie formată din 10 membri (5 copii minori si 3 studenti). Situatie financiara complicata.  

2. Kosovski Grigori, anul nașterii 21.10.1978 – orașul Edineț 
Familie din 10 membri (8 copii minori). Situatie financiara complicata. 

3. Nichita Dina, anul nașterii 24.04.1987 – orașul Strășeni, satul Gălești 
Familie formată din 10 membri (6 copii minori, 2 dintre care infiati, in plus la intretinere 2 
persoane in etate). Situatie financiara complicata. 

4. Țurcanu Vera, anul nașterii 07.03.1985 – orașul Hîncești 
Familie formată din 5 membri. Mama, este în concediu de îngrijire a copilului, până la concediul 
maternal a fost angajată la internatul pentru copii cu deficiențe mintale Hîncești. Tata este invalid 
gr. I, orb de 10 ani. 3 copii proprii minori, 1 dintre care infiat. 

5. Cîrjeu Valentina, anul nașterii 18.02.1987 – orașul Cahul, satul Cotihana 
Familie din 6 membri. Mama în concediu de îngrijire a copilului. 4 copii minori. 

6. Lambantova Maria, anul nașterii 24.08.1960 – orașul Comrat 
Pensionară - îngrijeşte trei nepoţi minori. 
 
1.7. Relația dintre Beneficiar, Funadaţia „Bitonic” şi Organizator este guvernată de legea cu privire 
la filantropie şi sponsorizare conform căreia părțile se angajează: 
a. Fundaţia „Bitonic” va transmite Beneficiarului produse de ingrijire pentru a suplini donatiile 
acumulate ca urmare a desfășurării Campaniei de catre Organizator; 
b. Organizatorul va transmite donatia Beneficiarilor, produsele primite de la Participantii 
campaniei si  acumulate in filialele sale ca urmare a desfășurării Campaniei.  
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d. Beneficiarii vor semna cu Organizatorul/Fundatia „Bitonic” documente confirmative de primire 
– predare donatie de produse.  
e. Beneficiarii acceptă expres că Numele / Pronumele să fie publicate de Organizator în scopul 
desfăşurării campaniei precum şi în scopul informării participanților. 
2. DURATA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI  
2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară în perioada 01.04. – 30.06.21 în toate unitățile 
rețelei de farmacii “Farmacia Familiei” operaţionale la data începerii Campaniei precum şi în cele 
care vor deveni operaţionale până la data de data de 30.06.21. Orar zilnic campanie: de luni până 
duminică în intervalul programului de lucru a unităților farmaceutice “Farmacia Familiei”. 
2.2. La solicitarea Beneficiarilor şi a Fundaţiei “Bitonic”, Organizatorul poate prelungi perioada 
Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a aduce la cunoștinta publicului 
aceasta imprejurare, pe site-ul www.ff.md. 
3. PARTICIPARE  
3.1. Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice aflate pe teritoriul Republicii 
Moldova, fără deosebire de rasă, naționalitate, etnie, sex, origine, apartenență politică.  
3.2. La Campanie participă orice persoană fizică care achiziţionează produse de ingrijire (non 
pharma) din reţeaua de farmacii “Farmacia Familiei”.  
3.3 Angajații Oranizatorului și a unităților rețelei de farmacii “Farmacia Familiei”, au dreptul și sunt 
încurajați să participe la Campanie.  
4. MECANISMUL CAMPANIEI  
4.1. În vederea participarii în Campanie clienţii trebuie să achiziționeze în perioada de desfăşurare 
a campaniei, orice produse comercializate în unitățile rețelei de farmacii “Farmacia Familiei”, care 
apartin categoriei “Produse de ingrijire”. 
4.2. Prețul produselor, pe parcursul campaniei, nu este în nici un mod influențat de demararea 
acesteia. Participanții nu achită nici o suprataxă la prețul de vânzare a produsului. 
4.3. Cantitatea de produse care urmează a fi transmisa lunar Beneficiarilor se va calcula reieșind 
din cantitatea acumulata pe parcursul lunii calendaristice din donatiile participantilor la Campanie 
(clienti) si aportul Fundatiei “Bitonic” insa nu mai putin decat minimul necesar acoperirii 
necesitatilor lunare a Beneficiarilor. 
 
5. LITIGII  
5.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva 
pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de 
instanţele judecătoreşti competente. 

http://www.ff.md/

