












 

 
 

ACT ADITIONAL nr. 1 la REGULAMENTUL CONCURSULUI 
„ PE BUNE?!” 

(concurs ce se desfasoara pe site-ul www.pebune.protv.ro) 
 
Societatea PRO TV S.R.L., persoana juridica romana, avand sediul in Bucuresti, Bdul. Pache 
Protopopescu nr. 105, parter, camera 101, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului 
de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. J40/24578/1992, cod unic de inregistrare 2835636, cont 
IBAN nr. RO06INGB 0001 0001 0309 8918, deschis la  ING BANK N.V Amsterdam, Sucursala 
Bucuresti, 
Si  
Partenerul concursului, LET'S DO IT MEDIA SRL persoana juridica romana, cu sediul în Bucuresti, 
înscrisă la Registrul Comerţului cu nr. J40/2099/2010  având CUI RO27799822 Cont: 
RO32BACX0000000604906000, deschis la Unicredit Tiriac Banc   
 
In conformitate cu art. 10, ultimul alineat, din Regulament, au hotarat modificarea 
Regulamentului dupa cum urmeaza: 
 
Art. 1 Incepand cu data de 6 octombrie 2021, fiecare participant poate castiga un singur Premiu 
Saptamanal. Astfel, castigatorii Premiilor Saptamanale vor fi desemnati in functie de punctajul 
obtinut in editia respectiva de concurs, respectiv primii trei care au acumulat cele mai multe 
puncte, din care se exclud eventualii castigatori ai unor premii saptamanale desemnati anterior. 
Art. 2 Castigatorii Premiilor Saptamanale pot participa in continuare la fiecare editie a concursului  
in vederea castigarii Marelui Premiu, insa nu mai pot castiga un premiu saptamanal. 
Art. 3 In cazul in care, pentru desemnarea castigatorului Marelui Premiu, exista egalitate de 
puncte intre doi sau mai multi participanti, acestora li se vor mai aplica si alte criterii de 
departajare si anume: 

1. numarul total de raspunsuri la care a acumulat punctaj maxim, 100 puncte: castigator va 
fi desemnat cel care insumeaza cel mai mare numar de raspunsuri cu puncatj maxim oferit 

2. punctaj total maxim obtinut la intrebarea “Speciala lui Vlad”, intrebare exclusiv on-line 
afisata in prima pauza publicitara. Se va lua in calcul punctajul acumulat la intrebarea mai 
sus mentionata, aplicat la finalizarea perioadei de concursului. 

 
Art. 4 Premiile vor fi inmanate in termen de 90 de zile de la validarea castigatorilor. 
Art. 5 Toate celelalte pevederi ale Regulamentului raman nemodificate 
 

PRO TV S.R.L. 
Alexandrina Dospinescu – Sef Oficiu Juridic 
 

Let’s do it Media SRL 
Ilie Nicolae Constantin  
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ACT ADITIONAL nr. 2 la REGULAMENTUL CONCURSULUI 
„ PE BUNE?!” 

(concurs ce se desfasoara pe site-ul www.pebune.protv.ro) 
 
Societatea PRO TV S.R.L., persoana juridica romana, avand sediul in Bucuresti, Bdul. Pache 
Protopopescu nr. 105, parter, camera 101, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului 
de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. J40/24578/1992, cod unic de inregistrare 2835636, cont 
IBAN nr. RO06INGB 0001 0001 0309 8918, deschis la  ING BANK N.V Amsterdam, Sucursala 
Bucuresti, 
Si  
Partenerul concursului, LET'S DO IT MEDIA SRL persoana juridica romana, cu sediul în Bucuresti, 
înscrisă la Registrul Comerţului cu nr. J40/2099/2010  având CUI RO27799822 Cont: 
RO32BACX0000000604906000, deschis la Unicredit Tiriac Banc   
 
In conformitate cu art. 10, ultimul alineat, din Regulament, au hotarat modificarea 
Regulamentului dupa cum urmeaza: 
 
Art. 1 Avand in vedere faptul ca in data de 01.12.2021 emisiunea „Pe Bune?!” nu a fost difuzata, 
durata Concursului se va prelungi cu o saptamana, pana la data de 15 decembrie 2021. 
 
Art. 2 Toate celelalte pevederi ale Regulamentului raman nemodificate 
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