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S-a cerut autentificarea prezentului înscris: DUPLICAT 

Regulament de participare la 

Campania „Poftim Ştiinţă" 

04.06.2021 - 25.06.2021 

DESCRIEREA GENERALĂ A CAMPANIEI 

Prezenta Campanie ("Campania") este organizată în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 
99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în scop de reclamă şi publicitate pentru promovarea produselor şi a serviciilor 
oferite de către hipermarketurile din reţeaua de magazine a Carrefour România S.A., cu sediul în 
strada Gara Herastrau, nr. 4C, Green Court Bucharest, Clădirea B, etajele 4-7, sector 2, Bucureşti. 

Campania se va desfăşura conform prevederilor prezentului regulament (,,Regulamentul") care este 
obligatoriu pentru toţi participanţii ("Participanţi"). Prin participarea la această Campanie, se 
prezumă cunoaşterea Regulamentului şi acordul Participantului cu privire la respectarea prevederilor 
prezentului Regulament. Participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, 
condiţiilor şi prevederilor prezentului Regulament. 

Art.1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

Organizatorul Campaniei „Poftim Ştiinţă" este CARREFOUR ROMÂNIA S.A. ("Organizatorul"), 
persoană juridică rom nă, cu sediul în strada Gara Herastrau, nr. 4C, Green Court Bucharest, Clădirea 
B, etajele 4 - 7, sector 2, Bucureşti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J40/7766/2007, având Cod Unic de Înregistrare R 11588780. 

Art. 2. DREPTUL DE PARTICIPARE 

(1) La Campania „Poftim Ştiinţă" poate participa orice persoană fizică, rezidentă în România, 
posesoare a unei cărţi de identitate, buletin sau paşaport valabil, care a împlinit 18 ani şi completând
formularul de înscriere de pe platforma www.lp.carrefour.ro/poftim-stiinta
(2) Nu pot participa la Campanie prepuşii şi angajaţii Organizatorului, indiferent dacă se află în timpul
serviciului sau nu, soţul/soţia, rudele de gradele I şi li ale acestora, promoterii, merchandiserii,
prepuşii şi angajaţii firmelor colaboratoare implicate în organizarea Campaniei precum şi soţul/soţia
sau rudele de gradele I şi li ale acestora.
(3) Nu pot participa la Campanie şi nu vor putea primi premii: persoanele juridice, indiferent de 
natura acestora sau persoanele fizice autorizate (PFA) precum şi persoanele fizice cu vârsta sub 18 ani 
la data înscrierii în Campanie sau cele care nu dovedesc că au domiciliul stabil/rezidenta în România. 
(4) Organizatorul 1ş1 rezervă dreptul de a modifica/completa prezentul regulament,
modificările/completările urmând a intra în vigoare după publicarea acestora pe site-ul carrefour.ro,
şi platforma www.lp.carrefour.ro.lpoftim-_5-!jinta
(5) Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii în 
cadrul Campaniei de către persoane care nu îndeplinesc condiţiile de participare la Campanie,
stipulate în prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel 
câştigate şi de a acţiona în instanţă atât persoanele care au facilitat participarea unor persoane la 
Campanie, cât şi persoanele care au participat, în mod incorect la Campanie.
(6) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula orice participare la Campanie, ce se efectuează prin 
încălcarea prezentului Regulament şi de a nu acorda premii Participanţilor care încalcă prevederile
Regulamentului.



(7) Orice încercare de fraudare se sancţionează cu eliminarea participantului în cauza din Campanie,  / _
Organizatorul informând Participantul prin office_romania@correfour.com cu privire la eliminarea sa ..,  
din Campanie.   (8) Prin înscrierea în această Campanie în modalităţile prevăzute de Regulament, Participanţii declară\ .
şi recunosc că au luat la cunoştinţă şi acceptă prevederile prezentului Regulament. Participanţii se · /t,-,C l )
obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenelor, condiţiilor şi prevederilor prezentului · AN 

Regulament. 
(9) Prezentul Regulament poate fi consultat gratuit de orice persoana interesata, în format electronic,
prin accesarea secţiunii bttps://correfour.ro/corporote/servicii-utile/requlamente-tombole-
promotiiasite-ului carrefour.ro şi pe platforma: www.lp.carrefour.ro/poftim-stiintape întreaga durată 
a Campaniei.
{10) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul 
de a suspenda şi/sau înceta, şi/sau întrerupe desfaşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţârii
prealabile a Participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice 
modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţionale şi vor 
fi comunicate catre public prin publicarea în modalităţile prevăzute în paragraful precedent, anterior
intrării acestora în vigoare. În cazul suspendării şi/sau întreruperii Campaniei, orice premii acordate 
anterior aducerii la cunoştinţă a suspendării şi/sau întreruperii vor fi valabile.
(11) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. Informaţiile pe 
care astfel de materiale le pot conţine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament.

Art. 3. PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE 

(1) Campania „Poftim Ştiinţă" se desfăşoară pe parcursul a 21 de zile calendaristice din data de 
04iunie 2021 până pe data de 25 iunie 2021, inclusiv.

(2) Locul de desfăşurare al Campaniei este platforma:www.lp.carrefour.ro/poftim-stiinta

(3) După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate şi nu îşi mai 
asumă nici o obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia
actualităţii sau continuării Campaniei.

Art. 4. MECANISMUL CAMPANIEI 

(1) Pentru a participa la Campanie, Participantul trebuie să urmeze etapele următoare:

a. Completează în formularul de pe platforma: www.lp.carrefour.ro/poftim-stiintaun mesaj despre 
cum foloseşti pâinea pentru o gustare sau chiar un preparat uşor de făcut, care te scapă de foame
atunci când n-ai pic de chef. 

b. De asemenea, va completa în formular următoarele date: nume, prenume, număr de telefon, 
adresa de e-mail.

(2) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a selecta/valida înscrierile realizate pe platformă. 
Organizatorul are dreptul de a elimina înscrierile care nu corespund următoarelor criterii:

• Toate câmpurile din formular trebuie completate în mod corect şi clar.

• Mesajul trebuie să fie însoţit de acordul Participantului prin care acceptă prelucrarea datelor
personale şi confirmă parcurgerea Regulamentului.



> Mesajul nu conţine limbaj licenţios, cuvinte vulgare, expresii rasiste, xenofobe, sexiste sau de orice 
natură, care pot fi jignitoare la adresa celor participanţiîn video al Campaniei sau a altor

1 ei oane. 
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4-, ..\ Tragerea la sorţi pentru premiile din cadrul Campaniei presupune folosirea unui program de 
ţ-,E J 1 \..  :,: lculator cu distribuire şi extragere aleatorie, care va selecta câştigătoriişi rezervele dintr-o bază de 

FAN· date ce conţine toate înscrierile valide în Campanie. Extragerea se va efectua în prezenta unei comisii 
la sediul Agenţiei Mediapost Hit Mail din Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucureşti sau la sediul 
SPN Veritas cu adresa în Municipiul Bucureşti, strada Avram Iancu, nr. 7A, sector 2. 

(4) În perioada 28 iunie - 2 iulie 2021 se va desfăşura tragerea la sorţi din cadrul Campaniei. În 
tragerea la sorţi vor fi luate în calcul toate înscrierile valide efectuate în perioada Campaniei,
respectiv vor fi luate în considerare înscrierile valide efectuate în perioada 4 iunie - 25 iunie 2021. În 
cadrul tragerii la sorţi se vor desemna:

• 10 câştigători pentru premiile constândînvouchere de cumpărături - în format electronic.
• 1 câştigător pentru premiul constând într-o maşină de făcut pâine. 
• Vor fi extrase şi câte 2 rezerve aferente fiecăruicâştigător.

Un Participant poate câştiga maximum 1 (un) singur premiu în cadrul prezentei Campanii. 

Art. 5. PREMIILE ACORDATE 

(1) Premiile constau în: 

• 10 x vouchere de cumpărături în magazinele Carrefour a câte 150 RON fiecare
• 1 x masină de pâine Tefal PF240, 700 W, 1000 g, 20 Programe, Negru/Argintiu

(2) În perioada de desfăşurare a Campaniei, se va acorda un număr total de 11 premii a căror valoare
totală cu TVA inclus se ridică la suma totală de 2.129,9 RON. 

(3) Contactarea şi validarea câştigătorilor:

a. Ulterior desemnării câştigătorilor, Organizatorul va începe procesul de validare a acestora, ocazie 
cu care se va verifica îndeplinirea condiţiilor privind înscrierea Participanţilor, precum si respectarea
tuturor dispoziţiilor prezentului Regulament.

b. Participanţii care au fost desemnaţi câştigători vor fi contactaţi prin apel telefonic la numărul de 
telefon mobil utilizat pentru înscrierea în Campanie, în intervalul orar 09:00 - 20:00, de 3 ori în 
maximum 5 zile lucrătoare de la data desemnării câştigătorilor; numărul de telefon utilizat serveşte
pentru identificarea Participanţilor şi contactarea acestora. În cazul în care Participantul nu poate fi 
contactat, după cele 5 zile lucrătoare se va trece la contactarea rezervelor. Rezervele vor fi contactate
în ordinea in care au fost extrase.

c. Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului în momentul
contactării telefonice, informaţiile necesare identificării şi validării lui, respectiv (nume şi prenume, e-
mail, excepţieadresa fizică în cazul câştigătorului la care ajunge premiul cu livrare la domiciliu).

Convorbirile telefonice vor fi înregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în 
eventualele contestaţii în legătură cu procesul de validare a câştigătorilor şi de înmânare a premiilor 
oferite în Campanie, precum şi pentru scopul verificării modului în care este gestionată relaţia cu 
Participanţii la Campanie. 



în cadrul apelului, Participantului i se va solicita să declare următoarele informaţii: respectiv (num fo_ 
prenume, e-mail pentru livrarea voucherului în format electronic, excepţie adresa fizică în ca ,1t,,---
câştigătorului la care ajunge premiul cu livrare la domiciliu). 

În cazul în care un Participant nu doreşte înregistrarea convorbirii sau nu furnizează toate informaţiile 
necesare procesului de validare, după încheierea apelului acesta va primi un sms/ e-mail (dacă s-a 
înscris în Campanie şi cu adresa de e-mail) cu un link către o pagină web unde poate completa datele 
sale de contact necesare pentru procesul de validare şi înmânare a premiilor, în termen de 3 zile 
lucrătoare. După finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat referitor la statusul 
validării (valid/ invalid) în termen de 10 zile. Câştigătorii vor fi validaţi doar dacă respectă toate 
prevederile prezentului Regulament. 

Imposibilitatea Participantului de a comunica datele solicitate pentru validarea acestuia, constatarea 
unor neconcordanţe sau nerespectarea condiţiilor de validare descrise în prezentul Regulament 
conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fără 
nicio despăgubire din partea Organizatorului. 

Dacă un premiu nu se acordă ca urmare a neîndeplinirii de către Participant a uneia sau a mai multor 
condiţii de validare, Organizatorul va desemna drept câştigător, sub rezerva îndeplinirii tuturor 
condiţiilor prevăzute de prezentul Regulament, prima rezervă în ordinea desemnării acestora. Dacă 
nici aceasta nu îndeplineşte condiţiile necesare, se vor avea în vedere celelalte rezerve, în ordinea 
desemnării acestora şi se va relua procesul de notificare şi validare descris anterior. Dacă nici 
rezervele nu sunt validate, premiul nu se acordă şi va rămâne în proprietatea Organizatorului. 
Condiţiile de validare a rezervelor sunt aceleaşi ca şi în cazul Participanţilor desemnaţi iniţial. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu acorda premiile dacă Participanţii desemnaţi câştigători nu 
îndeplinesc condiţiile de validare sau în cazul în care nu sunt suficiente înscrieriîn Campanie. 

(4) Organizatorul va face publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate pe platforma:
www.lp.carrefour.ro/poftim-stiinta.

(5) Cele llpremii vor fi livrate câştigătorilor, prin curier (doar pentru maşina de pâine) şi email 
(pentru voucherele de cumpărături), pe cheltuiala Organizatorului, pe parcursul a 30 de zile 
lucrătoare de la anunţarea câştigătorilor de către Organizator. Organizatorul nu va fi responsabil
pentru întârzierile în livrarea premiilor cauzate de către furnizorii de servicii de curierat.

Câştigătorul maşinii de pâine va semna un Proces Verbal de Predare-Primire a premiului, iar cei 10 
câştigători vor răspunde mailului cu o confirmare de primire a voucherului. 

Art. 6. TAXE ŞI IMPOZITE 

(1) Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul c ştigat este în sarcina exclusivă a
c ştigătorului, cu excepţia impozitului sau a altor obligaţii fiscale ce trebuie reţinute la sursă, conform 
prevederilor legale în vigoare, dacă acestea vor fi datorate. 

Art. 7. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

(1) Prezentul Regulament este pus la dispoziţia Participanţilor, precum şi la dispoziţia oricărei
persoane sau autorităţi interesate putând fi consultat gratuit, prin accesarea secţiunii
https://www.carrefour.ro/utile/regulamente-tombo/e-promotii a site-ului www.carrefour.ro şi pe 
platforma www.lp.carrefour.ro/poftim-stiinta

(2) Participarea la Campanie implică obligativitatea cunoaşterii şi respectării prevederilor prezentului
Regulament.
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Campaniei colectează, stochează şiprelucrează următoarele date cu caracter 

participanti, vom colecta, stoca şi prelucra datele furnizate în mod direct de către 

Pentru castigatori, vom colecta, stoca şi prelucra suplimentar fata de datele furnizate în mod 
direct de către dumneavoastrăşi date personale necesare în cadrul etapei de validare a 
câştigătorilor şi livrarea premiilor (voce, posibile informaţii suplimentare furnizate benevol În 
cursul apelului telefonic de validare, adresa de livrare a premiului şi semnatura - pe procesul 
verbal de predare-primire a premiului, În cazul câştigătorului la care ajunge premiul cu livrare Io 
domiciliu). 

Participarea la Campanie constituie acordul potenţialilor câştigători referitor la faptul ca numele, şi 
premiul câştigat pot fi făcut publice în mod gratuit, potrivit legislaţiei in vigoare, pe site-ul 
carrefour.ro si pe platforma www.lp.carrefour.ro/poftim-stiinta şi vor fi şterse în maxim 30 de zile 
de la acordarea premiilor. 

(4) Monitorizarea respectării cerinţelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către
responsabilul cu protecţia datelor desemnat în cadrul Carrefour România, având următoarele date de 
contact: dpo_romania@carrefour.com.

(5) Organizatorul colectează, stochează şi prelucrează date cu caracter personal, după cum urmează:

5.1. Datele personale ale Participanţilor la Campanie se colectează şi se stochează strict pentru 
scopuri legate de organizarea şi desfăşurarea Campaniei şi strict pe durata desfăşurării Campaniei, 
respectiv până la data extragerii Participanţilorcâştigători şi ulterior în scopuri de arhivare potrivit 
cerinţelor din politicile noastre interne şi în conformitate cu cerinţele legale. 

5.2 Datele personale ale Participanţilor câştigători în cadrul Campaniei se colectează si se stochează 
strict pentru scopuri legate de organizarea şi desfăşurarea Campaniei în condiţiile prevăzute de 
legislaţia în vigoare în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, inclusiv pentru scopuri legate 
de îndeplinirea unor obligaţii legale şi/sau financiar-fiscale care incumbă în sarcina Organizatorului ca 
urmare a organizăriiprezenţei Campanii şi pentru o perioadă ce nu va depăşi 6 luni de la data 
încheierii Campaniei. 

(6) Prelucrarea datelor cu caracter personal în aceste scopuri se desfăşoară având la baza (i) interesul
legitim al Organizatorului de a-şi promova produsele şi serviciile inclusiv prin organizarea campaniilor
promoţionale, (ii) relaţia contractuală dintre Organizator şi participant la momentul înscrierii acestuia
din urmă în campanie, precum şi (iii) în temeiul obligaţiilor legale care incumbă în sarcina
Organizatorului în contextul Campaniei organizate, inclusiv, dar fără limitare la obligaţiile în materie
fiscală sau în materia arhivării.

(7) Furnizarea de către participanţi a datelor cu caracter personal poate fi o obligaţie contractuală sau 
o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract şi este necesară pentru a putea beneficia de 
premiile oferite prin intermediul acestei Campanii. Refuzul de a furniza/prelucra datele cu caracter
personal în condiţiile descrise prin prezentul Regulament ori furnizarea incorectă/incompletă a
acestora atrage imposibilitatea participării valabile la această Campanie.

(9) Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei pot fi dezvăluitelmputernicitului, sub-
lmputernicitului şi firmei de curierat exclusiv pentru livrarea premiilor, precum şi autorităţilor, în



cazurile în care Operatorul trebuie să respecte o,bligaţiile impuse de legislaţia în vigoare. De 
asemenea, datele personale pot fi transferate ulterior către alte companii ale grupului Carrefour în 
scopul menţionat în prezentul Regulament. 

Datele personale vor mai putea fi dezvăluite, numai în măsura în care este necesar, următoarelor 
categorii de terţi: autorităţi ale statului, societăţi care furnizează produse şi servicii Operatorului sau 
Împuternicitului, cum ar fi furnizori de sisteme IT şi furnizorii de servicii de asistenţă aferenţi, inclusiv 
furnizorii de servicii de telecomunicaţii, realizare copii de rezerva şi recuperare în caz de dezastru, 
servicii de securitate informatica; alte entităţi cum ar fi autorităţi de reglementare, contabili, auditori, 
avocaţi sau alţi experţi externi, în cazul în care activitatea lor necesita aceste informaţii. Terţii cărora 
le sunt transmise sau puse la dispoziţie informaţiile personale ale Participanţilor, în temeiul 
paragrafelor de mai sus, sunt limitati (prin lege şi prin contract) cu privire la modul în care pot folosi 
aceste date. Operatorul se asigura ca orice terţii cărora le sunt divulgate voluntar date cu caracter 
personal sunt supuşi obligaţiilor de confidenţialitate şi securitate în acord cu prezentul capitol şi 
legislaţia aplicabilă. 

Cu excepţia celor detaliate mai sus, Operatorul nu va divulga vreunui terţ vreo parte din datele 
personale prelucrate în legătură cu Campania, fără a anunţa persoanele vizate, sau, dacă este cazul, 
fără a obţine în prealabil consimţământul acestora. 

(10) Datele cu caracter personal furnizate către Organizator nu pot fi transferate în afara României, 
strict către state din Uniunea Europeană. 

(11) În conformitate cu prevederile legale aplicabile, aveţi dreptul la informare, dreptul de acces la 
dute, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul la rectificarea datelor, precum şi dreptul de a vă 
opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, aveţi dreptul la 
ştergerea datelor (,,dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la 
portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, precum şi 
dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere (ANSPDCP) şi de a vă adresa 
justiţiei.

(12) În vederea exercitării drepturilor menţionate mai sus, Participanţii pot trimite o cerere, adresată 
CARREFOUR ROMÂNIA S.A. la adresa de email office_romania@carrefour.com sau la O.P.29 - C.P.28, 
13ucureşti. 

Art. 8 CONTESTAŢII 

(1) Cererea scrisă, expresă şi motivată, a Participanţilor la prezenta Campanie în vederea sesizării 
Organizatorului cu privire la nerespectarea Regulamentului trebuie depusă la Departamentul «Relaţii 
cu Clienţii» din cadrul hipermarketurilor din cadrul reţelei de magazine Carrefour, în termen de 
maxim 24 (douăzeci şi patru) de ore de la efectuarea extragerii, orice sesizare în acest sens depusă 
după trecerea termenului de mai sus fiind considerată nulă de drept şi neavenită. 

(2) Următoarele 48 (patruzeci şi opt) de ore sunt destinate soluţionării eventualelor contestaţii care 
ar putea fi formulate conform celor menţionate anterior. 

(3) În situaţia anulării dreptului de participare identificat ca neîndeplinind în totalitate dispoziţiile 
prezentului Regulament, cât şi a premiului câştigat şi acordat, cu nerespectarea în totalitate a
dispoziţiilor prezentului Regulament, câştigătorul al cărui premiu a fost anulat se va fi anunţat în scris, 
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, de către Organizator despre anularea motivată 
a premiului, iar premiul astfel acordat se va invalida şi se va proceda la returnarea acestuia. 

(4) Premiul astfel anulat va fi evidenţiat într-un proces verbal de constatare încheiat în acest sens prin 
grija Organizatorului şi va rămâne la dispoziţia sa. 



(5) Dacă în urma verificărilor Organizatorului se constată că toate datele participante la Campanie au 
{ .  t completate şi/sau depuse cu încălcarea prezentului Regulament, acestea vor fi anulate integral, 

ând ca extragerea să fie reluată, prin grija Organizatorului, în vederea acordării premiului 
  ăzut în acest scop. . 

. 9 LIMITAREA RĂSPUNDERII 

ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a 
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii sau imaginea 
Organizatorului sau a afiliaţilor acestuia. 

(2) ln eventualitatea unei dispute asupra validităţii unei participări în cadrul acestei Campanii, decizia
Organizatorului este definitivă.

(3) Participanţii acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de către Organizator în privinţa 
câştigătorilor, precum şi a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de 
implementarea Campaniei.

(4) Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din 
participarea la Campanie, cu excepţia cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijenţă
gravă sau unor acte intenţionate ale Organizatorul sau ale persoanelor pentru care Organizatorul
trebuie să răspundă.

Art. 10 FORŢA MAJORĂ 

Forţa majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, 
independent de voinţa Organizatorului şi a cărui apariţie îl pune în imposibilitatea de a îndeplini 
obligaţiile asumate prin acest Regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere dacă 
derularea Campanie este împiedicată sau întârziată de un caz de forţă majoră sau dacă, urmare a unei 
astfel de situaţii de forţă majoră, Organizatorul este împiedicat să îşi execute oricare din obligaţiile 
asumate conform acestui Regulament. 

Art. 11 ALTE CLAUZE 

În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi 
rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa condiţiilor 
declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare 
rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate. 

Redactat de parte şi dactilografiat la sediul Societatii Profesional Notariale Mocanu Victor si 
Mocanu Stefan Calin, din Comuna Jilava, Sos.Giurgiului, nr.288, Judetul Ilfov într-un 
exemplar original şi 3(trei) exemplare duplicat, din care originalul împreună cu 1 {unu) 
exemplar al duplicatului s-au reţinut în arhiva biroului notarial şi 2 (doua) exemplare s-au 
eliberat părţilor astăzi, data autentificării. 

Organizator 
CARREFOUR ROMÂNIA S.A. 

Prin reprezentant 
 

SS INDESCIFRABIL 



ROMANIA 
SOCIETATEA PROFESIONALA NOTARIALA 
MOCANU VICTOR SI MOCANU STEFAN CALIN 
Licenta de functionare nr.2157 / 1901/06.11.2013 
Corn. Jilava, Sos. Giurgiului nr. 288, Jud. Ilfov 
Telefon 021/457.02.42; Fax 021/457.12.50 
E-mail:notariat.jilava@yahoo.com 

Operator de date cu caracter personal nr.11166 

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.2282 
anul 2021 luna Iunie ziua 03 

In fata mea, Mocanu Ştefan Călin, Notar Public, la sediul biroului, 
s-a prezentat: 

, domiciliata in Oras 
I 

cu seria nr. eliberata de SPCLEP Bragadiru, in 
calitate de reprezentant pentru S.C. CARREFOUR ROMANIA S.A, cu sediul in 
Bucuresti, Strada Gara Herastrau, nr 4C, Green Court,Cladirea B, etajele 4- 7, 
Sector 2, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ]40/7766/2007, 
avind Cod Unic de Inregistrare RO 11588780, conform Procurii autentificate 
sub nr.33/07.01.2021 de BIN Ioana Valmar din mun.Bucuresti, sector 1, care, 
după citirea actului, a declarat că i-a înţeles conţinutul şi efectele juridice, că 
cele cuprinse în act reprezintă voinţa ei, a consimţit la autentificarea acestuia 
şi a semnat unicul exemplar. 

În temeiul art.12 lit.b din Legea nr.36/1995, a notarilor publici şi a 
activităţii notariale, republicată, constatându-se îndeplinite condiţiile de fond şi 
cele de formă SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS. 

S-a perceput onorariu in valoare de 654,50 lei TVA inclus conform 
chitantei nr.1687 /2021 

DUPLICAT NR. 2282/03.06.2021 

NOTAR PUBLIC 
Mocanu Ştefan Călin 
SS INDESCIFRABIL 

Prezentul duplicat s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, de MOCANU ŞTEFAN CĂLIN, 
notar public, astăzi, data autentificării actului şi are _ _ _  probantă ca
originalul si constituie titlu executoriu in conditiile legii. 

M 

Redactat MD 

I .. 




