
Act Adițional nr. 2 
La Regulamentul Loteriei Promoționale 

„Vodafone te sărbătorește” 
Autentificat cu nr. 387 în data de 14 februarie 2018 de notar public Dan Velicu și 

completat de Actul Adițional nr. 1 la Regulament autentificat cu nr. 705 în data de 
16 martie2018 de notar public Dan Velicu 

 
 
Având în vedere: 
 
1. Loteria promoțională “Vodafone te sărbătorește” organizată în baza Regulamentului 
autentificat cu nr. 387 în data de 14 februarie 2018 de notar public Dan Velicu (denumit în 
cele ce urmează Regulamentul) și a Actului Adițional nr. 1 la Regulament  autentificat cu 
nr. 705 în data de 16 martie2018 de notar public Dan Velicu, loterie organizată de 
“VODAFONE ROMÂNIA S.A.” furnizor de servicii de comunicaţii electronice (numită în 
continuare “Vodafone” sau “Organizatorul”), cu sediul social în strada Barbu Văcărescu nr. 
201, sector 2, Bucureşti, Clădirea Global Worth Tower, înmatriculată la Registrul 
Comerţului sub nr. J40/9852/1996, cod unic RO 8971726, cont RO79 INGB 0001 0081 
5834 8920 deschis la Banca ING BANK, capital social subscris şi vărsat de 70.341.714,17 
lei, având prelucrarea de date cu caracter personal notificată şi înscrisă în Registrul de 
Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal cu numărul 17 şi 2191 pentru 
promovarea Aplicației My Vodafone (denumită în continuare „Campania”). Organizatorul 
este reprezentat de dl. Lucian Crăciun - Manager Senior al Departamentului Juridic, în baza 
Procurii nr. 386 autentificată în data de 14 februarie 2018 de notar public Dan Velicu; 
2. Organizatorul a realizat tragerea la sorți pentru acordarea Marelui Premiu 
reprezentând un autoturism Audi RS5 conform Regulamentului, în data de 12 Aprilie 2018, 
prin intermediul site-ul de specialitate www.tragerilasorti.ro. 
3. În urma tragerii la sorți din data de 12 Aprilie 2018, Participantul la Campanie cu 
biletul cu numărul T01418029, cod de referință 0UIOVB4U a fost afișat de 
www.tragerilasorti.ro ca fiind al câștigătorului Marelui Premiu. În baza deciziei asumate de 
Organizator, utilizatorul având biletul cu numărul T01418029, cod de referință 0UIOVB4U 
urmează să primească din partea Vodafone un autoturism Audi RS5.   
4. La momentul extragerii, s-au selectat aleatoriu prin intermediul  
www.tragerilasorti.ro, 101 bilete ale Participanților la Campanie (1 caștigător și 100 
rezerve) însă  a existat o eroare tehnică în afișarea biletelor, acestea fiind afișate în ordine 
alfabetică, fapt care care ar fi putut afecta alegerea aleatorie a câștigătorului Marelui 
Premiu. 
5. Având în vedere cele de mai sus, Organizatorul a decis realizarea unei noi trageri 
la sorți pentru selectarea câștigătorului Marelui Premiu din Campanie și acordarea către 
acesta a unui autoturism marca Audi RS5, după cum urmează: 
 
Art. 1. Se organizează o nouă tragere la sorți pentru acordarea Marelui Premiu constând 
într-un autoturism Audi marca RS în valoare de 129.710 euro (echivalentul în lei al sumei 
de 603.592,51 RON, calculat la cursul de schimb EURO / RON comunicat de Banca 
Națională a României la data de 12.02.2018).  
 



Art. 2. Tragerea la sorți pentru acordarea autoturismului Audi marca RS se va realiza în 
data de 19 aprilie 2018, la sediul Organizatorului. Pentru tragerea la sorți din data de 19 
aprilie 2018 se vor extrage, în ordine, 1 (un) număr câștigător și alte 100 (o sută) numere 
de rezervă prin intermediul site-ului www.random.org. La tragerea la sorți vor participa toți 
utilizatorii din cadrul Campaniei, conform procedurii menționate în cadrul Regulamentului 
Campaniei.  
 
Procedura de validare, contactare a câștigătorului și rezervelor precum și restul 
prevederilor Regulamentului cu privire la selectarea, validarea, contactarea și alocarea 
Marelui Premiu se aplică în conformitate cu prevederile Regulamentului, cu excepția 
faptului că, în situația în care va fi extras ca și câștigător sau rezervă utilizatorul având 
codul de referință 0UIOVB4U acesta va fi invalidat și se va trece ulterior la contactarea și 
validarea următorului utilizator.  
 
Art. 3.  Comisia de extragere din data de 19 Aprilie 2018 este formată din minim 3 (trei) 
membri, angajați ai Organizatorului. Se împuternicesc următoarele persoane care 
împreuna sau separat pot face parte în Comisia de extragere, cu condiția respectării 
numărului minim de participanți: 
 

- Dl. Lucian Crăciun, în calitate de Manager Senior al Departamentului Juridic, și/sau 
- Dna. Anamaria-Georgiana Crețu, în calitate de Consilier Juridic, și/sau 
- Dl. Sorin Narcis Horhoianu, în calitate de Director High Value și/sau 
- Dl. Alexandru Moldovan, in calitate de Chief Data Officer, si/sau 
- Dna. Nicoleta Vartic, in calitate de Manager Employee Communications. 

 
 
Art. 4 Modificările Regulamentului Campaniei întră în vigoare de la data autentificării 
prezentului Act Adițional de notar public. 
 
 
 
SEMNÃTURÃ 
 
 
___________________ 
Lucian Crăciun, 
Manager Senior al Departamentului Juridic, 
SC Vodafone România S.A. 
 
 
 


