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Act Aditional nr. 1 din data de 15.02.2023 

La Regulament de participare pentru campania 

“Pune lacat iubirii tale” 

14-24 Februarie 2023 

 

Subscrisa ROMAN VALUE CENTRE S.R.L., o societate cu sediul in Bucureşti Sectorul 2, Strada Barbu 

Văcărescu, Nr. 201, GLOBALWORTH TOWER, Biroul Nr. 10, Etaj 11, înregistrată la Registrul Comerţului sub 

nr. J40/2978/2017, CUI RO37175389, in calitate de Organizator al campaniei intitulata “Pune lacat iubirii 

tale” 

Campania se desfasoara in perioada 14-24 Februarie 2023,in intervalul orar 10:00-20:00,in incinta 

Centrului Comercial Roman Value Centre,Roman,situat in Str. Mihai Viteazu, nr. 3 (denumit in continuare 

“Centrul Comercial”). 

Prin prezentul Act Aditional se decide,in conformitate cu art. 1.4 din Regulamentul de participare la 

campania “Pune lacat iubirii tale”(denumit in continuare “Regulament”), modificarea urmatoarelor 

articole  din Regulament, dupa cum urmeaza: 

Art. 1 Se modifica articolul Art. 3.1 dupa cum urmeaza: 

 “La acesta campanie participa orice fel de produse, indiferent de mărime sau sortiment, 

comercializate in incinta magazinelor care funcționează în cadrul Centrului Comercial Roman Value 

Centre,  cu excepția:  

 a. țigărilor, care nu pot fi considerate produse participante la această Campanie, indiferent de 

modalitatea în care sunt vândute;  

 b. băuturilor alcoolice, care nu pot fi considerate produse participante la această Campanie, 

indiferent de modalitatea în care sunt vândute; 

 c. bonurile fiscale/chitanțele rezultate din tranzacții bancare, plata utilităților sau a abonamentelor 

și tranzacții de tip Exchange; 

 Produsele/produsul participante trebuie achiziționate din oricare magazin a centrului comercial, in 

valoare totala sa fie de cel putin 150 lei, pe unul sau mai multe bonuri fiscale” 

Art.2 Se modifica art. 3.2 punctul 1 dupa cum urmeaza: 

”1) a cumpărat produse, în perioada stipulata la art. 2.2 in valoare totala de cel putin 150 lei, pe 

unul sau mai multe bonuri fiscale,din oricare magazin a  centrului comercial, astfel cum sunt ele 

descrise la art. 3.1” 

Art.3  Se modifica art. 5.3 dupa cum urmeaza: 

“Reprezentantul Organizatorului de la spatiul special amenajat a  Centrului Comercial va valida 

bonul/ bonurile fiscale, in valoare totala de minim 150 lei din oricare  magazin a centrului comercial 

prezentate de participant si va înregistra datele personale ale acestuia in aplicație respectiv: nume, 

prenume, numar de telefon si semnatura. Datele vor fi înregistrate de reprezentantul 
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Organizatorului de la punctul de premiere al Centrului Comercial in format electronic folosind o 

aplicație software. “ 

Art.4  Se modifica art. 5.6 dupa cum urmeaza: 

 “Cu bonul/bonurile fiscale in valoare de minim 150 lei din oricare magazin a centrului comercial 

clientul poate participa o singura data la Campanie.Ca atare, fiecare bon fiscal pe baza căruia 

participantul s-a  inscris la tombola va fi ștampilat de reprezentantul Organizatorului, cu mesajul 

“VALIDAT”, astfel încât acesta să nu poată fi folosit a doua oară” 

Art. 5  Cu exceptia modificarilor din prezentul Act Aditional,restul prevederilor din Regulament raman 

neschimbate. 

 

Modificarea operata la articolele de mai sus isi va produce efecte dupa ce aceste modificari vor fi aduse la 

cunostinta participantilor prin afisare pe site-ul wwww.romanvaluecentre.ro cat si prin publicarea lor la 

sediul Centrului Comercial Roman Value Centre situat in Roman, Str. Mihai Viteazu, nr. 3, Jud. Neamt. 

 

 

Organizator ROMAN VALUE CENTRE S.R.L 

Prin Administrator 

Gabriel Malanca 


