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Regulamentul Oficial al Campaniei 

“PREMII ÎN GPL DEASUPRA A ȘTEPTĂRILOR!" 
 

1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

Organizatorul Campaniei “PREMII ÎN GPL DEASUPRA A ȘTEPTĂRILOR!" este MOL România 

Petroleum Products S.R.L. , societate cu personalitate juridică română, cu sediul social în Cluj-Napoca, 

Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Etaj 1, Camer a C.1.1, jude țul Cluj, Cod Postal 400604, 

Clădirea C-D The Office, jud. Cluj , România, cod de înregistrare fiscală RO 7745470, număr de 

înregistrare la Registrul Comerţului J12/729/2000, cont bancar RO85 INGB0003002128608910 deschis 

la ING Bank Cluj, înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal sub nr. 2374. 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru 

toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării 

Campaniei şi va aduce la cunoştinţa publicului modificările operate, înainte de intrarea acestora in 

vigoare, prin publicare pe site-ul www.molromania.ro precum şi în format fizic, în benzinăriile ce fac parte 

din Grupul MOL, din Romania participante la Anexa 1 din prezentul regulament. Campania este 

organizată cu suportul următorilor parteneri: 

 

- S.C. TACT S.R.L., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Str. Cometei 

nr.5 et.3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu numarul J12/3129/2003, Cod Unic Inregistrare 

RO15881952, denumita in continuare „Agentie” sau „Tact” 

- S.C. MEDIAPOST HIT MAIL S.A., societate cu personalitate juridical romana, cu sediul in Bucureşti, 

Str. Siriului, nr. 42-46, sectiunea 1, etaj 3, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu  

numarul J40/8295/2000, Cod Unic Inregistrare RO13351917, denumita in continuare „HITMAIL”  

 

2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI  

Campania “PREMII ÎN GPL DEASUPRA A ȘTEPTĂRILOR!" este organizată şi se desfăşoară în 

benzinariile ce fac parte din Grupul MOL din Romania,  menţionate în Anexa 1 la prezentul Regulament 

Oficial al Campaniei. 

 

3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI  

Campania “PREMII ÎN GPL DEASUPRA A ȘTEPTĂRILOR!" va începe la data de 3 octombrie 2016 , ora 

00:00:00 şi se va încheia la data de 27 noiembrie 2016 , ora 23:59:59. 

 

4. PRODUSE PARTICIPANTE                                                            

La campania promoţională participă doar carburantul GPL, comercializat în benzinăriile ce fac parte din  

Grupul MOL, din Romania menţionate în Anexa 1 la prezentul Regulament. 

 

 

5. DREPTUL DE PARTICIPARE 
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Campania este adresată tuturor persoanelor fizice, care au împlinit 18 ani până la data de 3 octombrie 

2016, care alimentează cu minimum 20 de litri de carburant GPL, în intervalul 3 octombrie 2016, ora 

00:00:00 -  27 noiembrie 2016, ora 23:59:59 , în benzinăriile ce fac parte din Grupul MOL, din Romania 

menționate in Anexa 1. Participanţii la această campanie au dreptul să participe cu un număr nelimitat de 

tranzactii achitate in benzinariile mentionate in Anexa nr. 1. 

 

Pentru a participa la Campanie, clientul va achiziţiona din benzinariile ce fac parte din Grupul MOL, din 

Romania, participante la campanie conform Anexei 1, minimum 20 de litri de carburant GPL în perioada 

de desfăşurare a Campaniei (menţionată in Articolul 3), achitând cu numerar si/sau card bancar.  

Alimentarea prin card de carburant, fie acesta card MOL, DKV, UTA sau EuroShell, nu se va considera 

achiziţionare  de carburant în sensul prezentului Regulament.  

Nu pot participa la Campanie angajaţii Organizatorului, ai Agenţilor care operează staţiile de distribuție 

carburanți participante la Campanie, ai Agențiilor care participă la organizarea Campaniei,  precum şi 

rudele și afinii de gradul I și II şi soţul /soţia acestora. 

 

 

6. PREMIILE ACORDATE 

În cadrul acestei Campanii Organizatorul ofer ă urm ătoarele premii, clientilor care indeplinesc 

cerintele de la art.5: 

 

a. Se vor acorda zilnic pe loc cate 15 carduri de carburant MOL Blue in valoare de 50 Lei 

(TVA inclus), 41.66 Lei fara TVA, prin tragere la sorți în sistem informatic, astfel cum este 

menționat la art. 7. Valoarea  acestor premii este de 840 x  50 Lei = 42000 Lei, TVA inclus sau 

35000 Lei + TVA 

b. Clienții care alimentează cu minimum 20 de litri de carburant GPL și folosesc cardul 

MultiBonus valid pentru tranzacția respectivă, vor fi înscriși automat în tragerea la sorți care va 

avea loc la sfârșitul campaniei. Se vor acorda prin tragere la sorti, la sfârșitul campaniei, 15 

carduri de carburant MOL Blue a câte 1000 lei (TVA inclus), 833.33 Lei fara TVA fiecare. 

Valoarea cardurilor de carburant MOL Blue nu poate fi acordată în bani către clienții beneficiari ai 

acestora.. Valoarea acestor premii este de 15 x 1000 Lei = 15000 Lei, TVA inclus sau 12500Lei + 

TVA. Prin urmare aceste premii nu pot fi castigate decat de catre participantii care au utilizat un 

card MultiBonus valid in cadrul campaniei. 

 

Valoarea totală a premiilor este 57000 Lei, TVA inclus sau 47500 lei + TVA. 

Cardurile de carburant MOL Blue vor fi restric ționate doar la achizi ția de carburant GPL 
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7. MECANISMUL DE DESEMNARE A CÂ ŞTIGĂTORILOR  

a. Desemnarea castigatorilor celor 15 carduri de ca rburant MOL Blue in valoare de 50 Lei  (TVA 

inclus), 41.66 Lei fara TVA : se face in baza unui sistem informatic de tragere la sorti, prezentat pe scurt, 

mai jos: 

Pe tot parcursul campaniei se programează zilnic benzinăriile pentru care  va  fi posibilă câştigarea celor 

15 carduri de carburant MOL Blue in valoare de 50 Lei (TVA inclus) sau 41.66 Lei fara TVA. La fiecare 

dintre benzinăriile selectate va fi ales câte un câştigător zilnic. Pentru programarea campaniei se va 

estima numărul tranzacţiilor la fiecare benzinărie în parte.  La începutul zilei, o aplicaţie IT va alege 

aleator numărul tranzacţiei câştigătoare. Ȋn momentul în care numărul tranzacţiei curente va fi egal cu  

numărul tranzacţiei câştigătoare (aleasă aleator la începutul zilei), bonul va fi considerat câştigător. 

Mesajul afi şat pe terminalul casei de marcat, în cazul bonurilo r câştig ătoare  

MESAJ 

CASA 

  

Ai castigat  

GPL de 50 Lei! 

Mesaj bon 

  

  

  

  

Felicitari! Ai castigat 1 card 

de GPL de 50 Lei! 

Foloseste cardul MultiBonus 

sa participi la tragerea la sorti 

pentru un card de GPL de 1000 

Lei! 
 

 

  

 

Extras din specifica ţia de dezvoltare a aplica ţiei IT care alege aleator tranzac ţiile câ ştig ătoare :   

La începutul fiecărei zile calendaristice, numărul curent de participări la campanie va fi egal cu valoarea 

0, aceeaşi valoare o va avea şi numărul de premii acordate în ziua respectivă. Aceste valori se vor seta la 

tipărirea primului bon din ziua respectivă, care se califică pentru campania instant activă.  

Frecvenţa de acordare a premiilor va fi egală cu frecvenţa setată pe fiecare benzinărie  +/- abaterea 

setată procentual la nivel de campanie (se va genera un număr aleator care se găseşte în intervalul 

(frecvenţa – (frecvenţa*abatere procentuală)) şi  (frecvenţa + (frecvenţa*abatere procentuală)). 

Ȋn momentul în care această frecvenţă a fost atinsă, numărul curent de premii acordate se incrementează 

cu o unitate (dacă numărul curent de premii acordate este mai mic decât numărul maxim de premii ce se 

acordă intr-o zi), numărul curent de participări va fi resetat la 0 la sfarsitul zilei iar frecvenţa de acordare a 

premiilor va fi recalculată pe baza algoritmului anterior. 

Ȋn momentul în care numărul curent de premii acordate devine egal cu numărul maxim de premii ce pot fi 

acordate într-o zi,  numerele curente nu se mai modifică şi toate tranzacţiile care se vor efectua în ziua 

curentă, vor fi declarate necâştigătoare chiar dacă se încadrează în regulile campaniei. 

Exemplu: 

- frecvenţa de atribuire = 20 

- nr. de premii pe zi = 50 
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- interval modifica frecvenţa atribuire: 40% 

Primul bon câștigător este al 10-lea bon care se încadrează în regulile campaniei. Se “recalculează” 

frecvenţa de atribuire prin generarea unui număr din intervalul: 20 +/- 40%, adică[12,28] – presupunem că 

se generează numărul 16. Următorul bon câştigător va fi al 16-lea bon care se încadrează în regulile 

campaniei. Algoritmul continuă până când se atribuie toate premiile disponibile (50) sau până când se 

termină ziua (ora 00:00:00), în funcţie de care eveniment se produce primul. 

 

b. Desemnarea câ ştig ătorilor celor 15 premii constând in carduri MOL Blu e in valoare de 1000 

RON fiecare (TVA inclus), 833.33 Lei fara TVA 

La finalul perioadei de desfășurare a Campaniei, in data de 6 decembrie se va efectua tragerea la sorţi 

pentru desemnarea câştigătorilor celor 15 premii constând in carduri MOL Blue in valoare d e 1000 

RON fiecare (TVA inclus), sau 833.33 Lei fara TVA va fi desfășurată prin intermediul agenției S.C. 

TACT S.R.L. si se va organiza de S.C. Mediapost Hit Mail S.A., la sediul acesteia, Str. Siriului nr. 42-46, 

et. 3, sector 1 București. Tragerea la sorti se va efectua electronic in prezenta unei comisii formate din 

reprezentanți ai Organizatorului si SC Mediapost Hit Mail SA, respectând dispozițiile O.G. nr. 99/2000. 

Tragerea la sorti presupune folosirea unui program cu distribuție aleatorie care va selecta tranzacțiile 

efectuate in perioada promoției, in condițiile prevăzute in Articolul de mai sus, folosind o baza de date ce 

conține toate intrările in campanie care respecta mecanismul promoției. Se vor lua in considerare pentru 

tragerea la sorti acele tranzacții de carburant GPL de minimum 20 litri la care a fost utilizat un card valid 

MultiBonus pentru acumularea de puncte. Fiecare participant va intra în tragerea la sorţi finală cu 

numărul de şanse acumulate pe toată perioada campaniei.  

În cadrul tragerii la sorţi finale se vor extrage 15 câştigători şi 15 rezerve.  

 
(1) Organizatorul va contacta câştigătorii premiilor de la punctul b. la numărul de telefon și/sau adresa de 

email furnizate în momentul înscrierii în programul MultiBonus şi le va oferi toate informaţiile necesare 

pentru a intra în posesia premiilor. Organizatorul își rezerva dreptul de a încerca sa contacteze fiecare 

câștigător de maximum 3 (trei) ori, după care va considera ca datele de contact sunt invalide si va trece 

la rezervele extrase conform regulamentului. Vor fi maximum 2 (doua) încercări de a contacta fiecare 

rezerva. 

 
(2) Se va apela la rezerve în cazul în care, din motive independente de voinţa Organizatorilor, aceştia nu 

pot lua legătura cu Participantul extras câştigător în termenul stabilit în prezentul Regulament sau nu este 

validat din cauza nerespectării a cel puţin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al 

Campaniei sau nu doresc sa intre in posesia premiilor. Se va apela la rezerve în ordinea în care acestea 

au fost extrase. 

(3) În cazul în care, pentru premiile rămase neacordate, câştigătorii desemnaţi şi rezervele 

corespunzătoare nu pot fi contactaţi sau nu îndeplinesc condiţiile de validitate menţionate la Art. 7, 

premiile rămase neacordate vor rămâne în posesia Organizatorilor. 

(4) Publicarea listei câştigătorilor şi rezervelor se va face pe www.molromania.ro  in termen de maximum 

3 zile lucrătoare de la data extragerilor. După expirarea unui termen de 7 zile de la data anun ţării 

publice a câ ştig ătorilor pe www.molromania.ro conform celor de mai sus, Organizatorul nu va mai 

lua în considerare nicio contesta ţie.  
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(5) La rândul lor, castigatorii vor avea posibilitatea să-şi revendice premiul, contactând  MOL România 

Petroleum Products S.R.L. la linia verde MOL 0800 800 665, apel gratuit valabil din orice reţea, prin e-

mail la contact@molromania.ro sau printr-o solicitare scrisă făcută la sediul Operatorului, MOL România 

Petroleum Products S.R.L., Cluj Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Cladirea C-D The 

Office Etaj 1, Camera C.1.1, Cod Postal 400604, jud . Cluj, România  in termen de 7 zile de la data 

anunțata a extragerilor.  

 
8. ACORDAREA PREMIILOR 

Pentru premiile mentionate la art. 6.a. clientii castigatori putea intra pe loc in posesia premiului constand 

intr-un card de carburant in valoare de 50 Lei TVA inclus. Se va întocmi un proces-verbal între castigatorii 

la campanie şi reprezentantul Organizatorului MOL România Petroleum Products SRL, în două 

exemplare, proces-verbal ce va conţine numele şi prenumele persoanei câştigătoare, datele de 

identificare din BI / CI, numărul bonului desemnat ca fiind câştigător, premiul acordat si valoarea acestuia.  

 

Pentru premiile mentionate la art. 6.b. clientii castigatori, dupa ce vor fi validati, vor fi contactati de un 

reprezentat al Organizatorului cu scopul de a afla benzinaria MOL unde doresc sa le fie livrat premiul. Se 

va întocmi un proces-verbal între castigatorii la campanie şi reprezentantul Organizatorului MOL România 

Petroleum Products SRL, în două exemplare, proces-verbal ce va conţine numele şi prenumele 

persoanei câştigătoare, datele de identificare din BI / CI, numărul bonului desemnat ca fiind câştigător, 

premiul acordat si valoarea acestuia.  

Clientii castigatori se vor prezenta pentru ridicarea premiului in benzinaria selectata pana la data de 31 

decembrie 2016, data dupa care premiile vor fi considerate neacordate si vor ramane in posesia 

Organizatorului. Pentru ridicarea premiului, clientul trebuie sa se prezinte la statie avand asupra sa cardul 

MultiBonus si actul de identitate. 

 

9. ANGAJAMENTE, CONFIDEN ŢIALITATEA DATELOR 

Organizatorul, în vederea desfăşurării Campaniei, prelucrează datele personale ale câştigătorilor la 

această campanie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea 

Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 3194. 

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terţi cu 

excepţia cazurilor impuse de lege. Conform art. 42 alin.2 din Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările ulterioare, organizatorul are obligaţia de 

a publica numele câştigătorilor şi valoarea premiilor acordate. Publicarea acestor date se va realiza prin 

afişare pe website-ul www.molromania.ro  

 

Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor câştigătorilor. Câştigătorii 

Campaniei, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la 

informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul 

la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa 

justiţiei (art. 18). 
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Notificarea prin care MOL România Petroleum Products S.R.L.  reconfirmă prelucrarea datelor cu 

caracter personal a fost înregistrată la registratura generală a autorităţii de supraveghere sub nr. 3194. 

Prelucrarea (inclusiv transferul) notificată în scop de „reclamă,  marketing şi publicitate” este înscrisă în 

registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 3194. Acest număr de 

înregistrare trebuie menţionat, conform art. 24 alin. (2) din Legea nr. 677/2001  pentru protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, pe 

orice act prin care datele cu caracter personal sunt colectate, stocate şi dezvăluite, numai în cadrul 

prelucrării de date efectuate în scopul declarat. Ȋn cazul unei eventuale completări sau modificări 

ulterioare a notificării nr. 3194 se va face referire la acest număr de înregistrare. 

 

Participanţii la Campanie au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o 

solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele lor cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de 

acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, ca datele lor cu caracter personal să 

facă obiectul unei prelucrări. Câştigătorii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată 

Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 

677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, persoana în cauză va transmite o cerere scrisă, datată 

şi semnată către MOL România Petroleum Products S.R.L. , Cluj Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 

1989, nr. 77, Cladirea C-D The Office Etaj 1, Camera C.1.1, judetul Cluj, Cod Postal 400604, Cladirea C-

D The Office, jud. Cluj, România  

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt: înregistrarea câştigătorilor campaniei şi atribuirea 

premiilor. 

 

10. TAXE 

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de 

către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligaţii de natură 

fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor. 

 

Participanţilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare 

pentru a se înscrie in aceasta campanie, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a campaniei 

(cum ar fi tarifele normale stabilite de Poşta Română în cazul solicitării Regulamentului, cheltuieli legate 

de accesul la Internet în vederea accesari Regulamentului Oficial de Desfăşurare al Campaniei, tarifele 

percepute la infoline 021/204.85.26 - număr cu tarif normal , la care participanţii pot cere NON STOP 

informaţii cu privire la campanie). 

 

11. ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR PREMIILOR  

Numele câştigătorilor vor fi publicate, conform obligaţiilor impuse de Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 

privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările ulterioare. 

Publicarea listei câştigătorilor prezentei Campanii se va efectua prin afişare pe site-ul www.molromania.ro 

in termen de maximum 7 zile de la data extragerii așa cum este ea comunicata mai sus. Câştigătorii vor fi 

contactaţi de Organizator şi prin email sau/si telefon, la datele de contact oferite în momentul înscrierii în 

programul MultiBonus. 
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12. FORŢĂ MAJORĂ  

În sensul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, 

remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie pune pe acesta din urma în 

imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita la: 

războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, o defecţiune a 

software-ului utilizat în vederea desemnării câştigătorilor, care îl face total sau parţial inutilizabil, definitiv 

sau pentru o perioadă de timp, o defecţiune a reţelei de informatică utilizate, care o face total sau parţial 

inutilizabilă, definitiv sau pentru o perioadă de timp etc. 

 

Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea Campaniei conform condiţiilor 

prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul va fi exonerat de răspundere pentru perioada afectată 

de situaţia de forţă majoră.  

 

13. LITIGII 

Eventualele dispute apărute între Organizator şi participanţii la Campanie vor fi soluţionate pe cale 

amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi dedus spre soluţionare  

instanţelor competente române din Bucureşti.  

 

14. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  

Regulamentul oficial al campaniei “PREMII ÎN GPL DEASUPRA A ȘTEPTĂRILOR!" va fi publicat pe 

site-ul www.molromania.ro  începând cu data de 3 octombrie 2016, şi va fi disponibil în mod gratuit NON 

STOP oricărui solicitant în benzinăriile ce fac parte din Grupul MOL, din Romania, participante (vezi 

anexa 1 la prezentul Regulament), la linia verde MOL 0800 800 665, apel gratuit valabil din orice reţea, 

prin e-mail la contact@molromania.ro sau printr-o solicitare scrisă făcută la sediul Operatorului, MOL 

România Petroleum Products SRL , Cluj Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Cladirea C-D 

The Office Etaj 1, Camera C.1.1, judetul Cluj, Cod Postal 400604. 

 

15. ÎNCETAREA CAMPANIEI 

Prezenta Campanie poate înceta în următoarele situaţii: 

- împlinirea termenului pentru care a fost anunţată Campania; 

- apariţiei unui eveniment ce constituie forță majoră sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive 

independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie. 

 

16. TEMEIUL LEGAL 

Prezentul regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare şi a fost semnat 

in X exemplare originale, astăzi [DATA], de către Notarul Public. 
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Anexa 1: Benzin ăriile Grupului MOL, din Romania participante la cam pania  
“PREMII ÎN GPL DEASUPRA A ȘTEPTĂRILOR!" 

  Cod Benzinarie Adresa 
1 91031 Alba Iulia Clujului Str.Clujului fn. 
2 91319 Alexandria DN 6 KM 87 DN6, km 87, jud.Teleorman 
3 91018 Arad 2 Zimandului Str. Zimandului  nr.3. 
4 91033 Baia Mare 1 - Bd. Bucuresti Bd. Bucuresti nr.40 A 
5 91049 Bistrita Calea Moldovei Calea Moldovei nr 56 
6 91132 Brad str Vanatorilor nr 108  
7 91051 Braila Calea Calarasilor Calea Calarasilor fn. (intrare dinspre Slobozia) 
8 91002 Brasov 1 Calea Bucuresti Calea Bucuresti nr. 101 
9 91131 Bucuresti Chitila Bucuresti - Chitila 

10 91006 Bucuresti Fundeni Sos. Fundeni nr. 161. 
11 91358 Bucuresti Giulesti Calea Giulesti nr.39/Pod Grant, sect.6 
12 91357 Bucuresti Lujerului Str.Lujerului fn.,sect.6 
13 91007 Bucuresti Postavarul Sos. Postavarului nr. 24. 
14 91012 Bucuresti Ramnicu Valcea Str. Râmnicu Vâlcea  nr.12. 
15 91134 Calafat calea Craiovei nr. 172 
16 91133 Cernavoda Str. Medgidia nr. 1 
17 91346 Cluj-Napoca 5 Calea Turzii Calea Turzii nr.158 
18 91053 Constanta 3 Palazu Mare DN2A 202 +450 Km DN2A 202+450km 
19 91025 Craiova 1 Brestei Str. Brestei 114 
20 91072 Craiova 3 Calea Severinului ( Titulescu) Str. Nicolae Titulescu Nr. 173 
21 91035 Deva Zarandului DN 7, Calea Zarandului 
22 91123 Drobeta 2 Simian DN6(E70), Km333+200 
23 91126 Eforie Sud Bdul Republicii nr 131 
24 91121 Floresti Str. Avram Iancu FN, Com Floresti, jud. Cluj (DN E60 km.487+875 dreapta)
25 91318 Focsani 2 Bdul. Bucuresti B-dul Bucuresti F.N., jud.Vrancea 
26 91019 Gheorgheni 1 Kossuth Str. Kossuth nr. 201. 
27 91083 Gheorgheni 2 Gabor Aron Str. Gabor Aron nr.41,  
28 91115 Gura Humorului Str Stefan Cel Mare nr 128 BIS 
29 91058 Iasi 1 Pacurari Str. Pacurari nr. 97-99 
30 91138 Iasi 6 Sos. Bucium, nr 53D 
31 91129 Ilia DN km 414+400 
32 91044 Lugoj Semenicului Str. Semenicului fn. 
33 91436 MRC Adunatii Copaceni sos. Bucuresti - Giurgiu nr. 4, Ad. Copaceni, jud.Giurgiu 
34 91407 MRC Bucuresti - Barbu Vacarescu 2 Strada Barbu Vacarescu, Nr. 164B, Sector 2, Bucuresti 
35 91418 MRC Bucuresti - Calea 13 Septembrie 2 Calea 13 Septembrie nr. 293-297, sector 5, Bucuresti 
36 91408 MRC Bucuresti - Colentina 2 Sos Colentina 258 - 260, Sector 2, Bucuresti 
37 91403 MRC Bucuresti - Oltenitei Soseaua Oltenitei, Nr. 83 A, Sector 4, Bucuresti 
38 91405 MRC Bucuresti - Timpuri Noi Calea Vacaresti, Nr. 132 - 134, Sector 4, Bucuresti 
39 91402 MRC Bucuresti Otopeni 3 - Bucurestilor Calea Bucurestilor, Nr.224D, Otopeni, Judetul Ilfov 
40 91427 MRC Constanta 4 - Dezrobirii Str. Dezrobirii, Nr. 82B, Constanta, Jud. Constanta 
41 91420 MRC Corbii Mari Autostrada A1 Buc- Pitesti Km.49+280 stg, Jud. Dambovita 
42 91411 MRC Craiova 5 - Decebal Strada Decebal, Nr. 17, Craiova, Judetul Dolj 
43 91421 MRC Floresti Prahova Sat Floresti, nr. 750, comuna Floresti, jud. Prahova 
44 91430 MRC Hunedoara 2 - Avram Iancu Str. Avram Iancu, Nr. 20, Hunedoara, Jud. Hunedoara 
45 91431 MRC Petrosani 1 - Aviatorilor Str.  Aviatorilor, Nr. FN, Petrosani, Jud. Hunedoara 
46 91414 MRC Pitesti 2 - Balcescu 85 Bdul. Nicolae Balcescu, Nr. 85, Pitesti, Judetul Arges 
47 91416 MRC Pitesti 5 - Republicii Str. Republicii, Nr. 220, Pitesti, Judetul Arges 
48 91434 MRC Resita 2 - Timisoarei B-dul Timisoarei, Nr. 1A, Resita, Jud. Caras Severin 
49 91435 MRC Rupea str. PE HILL, nr. 1, DN 13, loc. Rupea, oras Rupea, jud. Brasov 
50 91422 MRC Sebes 2 - Bena str. Augustin Bena nr. 92, Sebes, jud. Alba 
51 91413 MRC Targu Jiu 2 - Teodoroiu Strada Ecaterina Teodoroiu, Nr. 88A, Targu Jiu, Judetul Gorj 
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52 91423 MRC Vladimirescu - DN 7 jud Arad DN 7, Km. 534 + 310, Sat Vladimirescu, Jud. Arad 
53 91109 Odorheiu Secuiesc 2 Str. Nicolae Balcescu  
54 91059 Onesti Marasesti Calea Marasesti fn 
55 91092 Oradea 5 Episcopia Str Stefan cel Mare nr 89 
56 91038 Orastie Armatei  DN 7, Str. Armatei fn. 
57 91060 Piatra Neamt Traian Bld. Traian nr. 179 
58 91010 Pitesti 1 Nicolae Balcescu (spre Bucuresti) Bd. Nicolae Balcescu fn 
59 91073 Pitesti 3 Autostrada - Km 80 Autostrada Bucuresti - Pitesti, Km 80+700, com. RATESTI (Arges) 
60 91322 Pitesti 4 Intrare Autostrada  DN 65B, km 3+721 
61 91001 Ploiesti 1 Postei Str. Postei  nr. 60. (Parcul Stejarelor) 
62 91139 Ploiesti 4 Bdul Grigore Cantacuzino FN, 
63 91130 Radauti Calea Bucovinei FN 
64 91149 Salonta Calea Oradiei nr. 55 
65 91080 Satu Mare 3 Careiului Str. Drumul Careiului nr.7 (dupa Kaufland) 
66 91014 Sfantu Gheorghe 1 Decembrie Bd. 1 Decembrie 1918 fn. 
67 91370 Sibiu 2 - Vasile Milea (Selimbar) Str. Sibiului nr. 1  
68 91098 Sovata Praidului str. Praidului FN ( str.Primaverii, nr.58), jud.Mures 
69 91372 Suceava Traian Vuia Str.Traian Vuia cu Calea Unirii 
70 91140 Targoviste 2 Calea Bucuresti, Nr 164 
71 91091 Targu Jiu Victoriei Str. Victoriei nr.328 (iesirea spre Craiova) 
72 91368 Targu Mures 2 - 1 Decembrie 1918 Bdul 1Decembrie 1918 nr.242 
73 91118 Targu Neamt Bld. Mihai Eminescu nr 18 
74 91015 Targu Secuiesc 1 Decembrie 1918 Str 1 Decembrie 1918 fn 
75 91040 Timisoara 1 Liviu Rebreanu Bulevardul Doctor Iosif Bulbuca, Nr 9 
76 91041 Timisoara 2 Republicii Bd. Republicii nr.12A. 
77 91135 Timisoara 8 comuna Dumbravita, str. Bela Bartok FN 
78 91114 Tulcea str Barajului nr 3 , Tulcea 

 


