
 
Regulamentul loteriei publicitare 

“Explorează noul site EuroGsm și câștigă un Samsung Galaxy S7!” 
29.03.2017-16.05.2017 

 
Art. 1. Organizator 
Organizatorul loteriei publicitare este EuroGsm Impex S.R.L., persoana juridică română cu sediul în Cluj- Napoca, 
Bd. Muncii nr. 18, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub nr. J12/3506/2006, CUI RO 14266933, 
capital social 50000 lei, având contul bancar nr. RO66BRDE130SV74513111300 deschis la Group Societe 
Generale, suc Cluj, reprezentată prin împuternicit, Alina Spânu. 
 
Art. 2. Drept de participare 

La loteria publicitară “Explorează noul site EuroGsm și câștigă un Samsung Galaxy S7!”, desfăşurată in 
perioada 29.03.2017 - 30.04.2017, poate participa  orice persoană fizica cu vârsta de minim 18 ani impliniti la data 
începerii loteriei publicitare, cu domiciliul / reşedinţa în Romania, cu excepţia angajaţilor Organizatorului, ai 
francizatului Organizatorului HR Franchising SRL - J12/ 2167/ 2009, CUI 26219196 şi atribut fiscal RO, respectiv al 
oricăror societăţi francizate ale Organizatorului sau ale HR Franchising SRL, menţionate în Anexa nr. 1 al 
prezentului regulament, ai terţilor implicaţi în organizarea si derularea loteriei sau membru al familiilor acestora 
pana la gradul al II-lea inclusiv (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie) 
Participarea la loteria publicitară implică cunoaşterea şi acceptarea tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor 
prezentului Regulament de desfăşurare. 
Câștigătorul trebuie să corespundă cerinţelor de mai sus, în caz contrar fiind descalificat. 
Loteria publicitara se desfășoară pe site-ul de internet www.eurogsm.ro, iar premiile se acordă numai pe teritoriul 

României. 

 

Art. 3. Aria și perioada de desfășurare 
Loteria publicitară “Explorează noul site EuroGsm și câștigă un Samsung Galaxy S7!” este organizată pe site-
ul de internet www.eurogsm.ro, în perioada 29.03.2017- 30.04.2017, iar tragerea la sorți finală va avea loc în data 
de 16.05.2017.  
 
Art. 4. Publicarea regulamentului 
Acest regulament oficial este întocmit de EuroGsm Impex SRL şi va fi adus la cunoştinţa publicului, conform 

legislaţiei în vigoare în România, fiind disponibil gratuit oricărui solicitant, începând cu data de 29.03.2017, atât pe 

site-ul de internet www.eurogsm.ro, cât și la sediul Organizatorului din Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 18, jud. Cluj. 

Totodată, un exemplar al regulamentului poate fi solicitat în scris la adresa sediului social al Organizatorului din 

Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 18, judeţ Cluj, pe e-mail la adresa de e-mail pr@eurogsm.ro sau la numărul de 

telefon 0264-450.450. 

EuroGsm Impex S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica modul de derulare a loteriei publicitare, dreptul de a 

întrerupe oricând desfăşurarea loteriei publicitare, precum şi dreptul de a modifica şi/sau de a schimba şi/sau de a 

completa prezentul Regulament oficial, fără ca participanţii să aibă dreptul la despăgubiri.  

Organizatorul are dreptul sa decidă în orice moment încetarea loteriei publicitare. Înştiinţarea referitoare la 

încetarea acesteia va fi afişată la sediul Organizatorului respectiv pe siteul de internet www.eurogsm.ro., cu cel 

puţin 3 (trei) zile înainte. 

Cu excepţia cazurilor în care Regulamentul prevede altfel, toate şi oricare dintre modificările Regulamentului vor 

intra în vigoare numai după ce ele sunt afişate pe site-ul de internet www.eurogsm.ro. 

Prin participarea la loteria publicitară, participanţii îşi dau acordul cu privire la respectarea tuturor prevederilor, 

termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament. 

Art. 5 Mecanismul loteriei publicitare 
 
Pentru a se înscrie la loterie, participantul trebuie ca, în perioada 29.03.2017-30.04.2017, să acceseze site-ul de 

internet al organizatorului, www.eurogsm.ro, să achiziționeze un produs comercializat pe acest site și să se 

aboneze la newsletter-ul EuroGsm (să nu debifeze casuța dedicată abonării la newsletter, plasată în pagina de 

finalizare a comenzii și să valideze abonarea acceasând link-ul de confirmare pe care îl vor primi prin email, ulterior 

comenzii). 

 

http://www.eurogsm.ro/
http://www.eurogsm.ro/
http://www.eurogsm.ro/
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Persoanele care respectă condițiile de calificare, mai sus enunțate, dar returnează produsul achiziționat în mai puțin 

de 30 de zile de la data confirmarii comenzii, vor fi excluse din tombolă. 

În situația în care câștigătorul returnează produsul comandat după primirea premiului, acesta se obligă să restituie 
inclusiv premiul câștigat. 
 

 

Cu cat o persoana plasează mai multe comenzi pe perioada desfasurarii loteriei publicitare,cu atat are mai multe 

șanse să câștige premiul, abonarea la newsletter fiind necesară să se facă o singură dată.  

 

Persoanele deja abonate la newsletter înainte de activarea loteriei publicitare (29.03.2017), cu una sau mai multe 

adrese de e-mail si care plasează o comandă pe site-ul Organizatorului, in prioada desfășurării loteriei publicitare, 

se vor califica automat pentru tombolă, nefiind necesar să se aboneze încă o dată la newsletter. Șansele de câștig 

fiind direct proportionale cu numarul de comenzi plasate in intervalul desfasurarii acestei loterii. 

 

Pentru a putea participa la loteria publicitară, datele completate în pagina de finalizare a comenzii plasata pe siteul 

Organizatorului trebuie să fie reale și corecte.  

 

Art. 6. Condiții de validitate 

Pentru a participa la această loterie publicitară, participanții trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

 să aibă capacitate juridică deplină de exerciţiu la data participării; 

 să aibă vârsta de minim 18 ani împliniți la data de începere a loteriei publicitare; 

 să nu fie angajati ai Organizatorului, ai francizatului Organizatorului HR Franchising SRL, respectiv al 
oricăror societăţi francizate ale Organizatorului sau ale HR Franchising SRL, respectiv al oricăror societăţi 
francizate ale Organizatorului sau ale HR Franchising SRL, menţionate în Anexa nr. 1 ale prezentului 
regulament, ai terţilor implicaţi în organizarea si derularea loteriei sau membru al familiilor acestora pana la 
gradul al II-lea inclusiv (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie); 

 să acceseze, in perioada 29.03.2017-30.04.2017, site-ul de internet www.eurogsm.ro, să plaseze o 

comandă și să se aboneze la newsletter-ul EuroGsm, dacă nu figurează în lista de abonați la newsletter. 

 să nu returneze produsul/le comandate; 
 

Câștigătorii trebuie să corespundă cerinţelor de mai sus, în caz contrar fiind descalificați. 

 

Art.7. Premiul 

Premiul constă în: 

 

 1 buc. Samsung Galaxy S7 black,  în valoare totala de 2599.90 lei, cu TVA inclus 

 

Nu este posibilă înlocuirea premiului câștigat cu alte beneficii şi nu se poate solicita contravaloarea în bani a 

premiului.  

 

Art. 8. Acordarea premiilor 

Tragerea la sorţi pentru acordarea premiului va avea loc în data de 16.05.2017. 

Extragerea se va executa electronic cu ajutorul aplicaţiei disponibile pe site-ul de internet www.random.org la sediul 

Organizatorului din Cluj Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judeţ Cluj, în prezenţa unei comisii formate din reprezentanţi ai 

Organizatorului, desemnaţi de către acesta în acest scop. 

Pe lângă extragerea câştigătorului, conform aceleiaşi proceduri, se va extrage si 1 (o) rezerva, pentru 

eventualitatea în care câştigătorul nu poate fi contactat sau participarea este invalidată din cauza nerespectării 

condiţiilor impuse prin prezentul Regulament. 

Rezultatul extragerii va fi consemnat printr-un proces-verbal de desemnare a câştigătorului. Organizatorul loteriei 

publicitare va face public numele câștigătorului și premiul acordat pe site-ul de internet www.eurogsm.ro și pe 

profilul de facebook https://www.facebook.com/EuroGsm  

http://www.eurogsm.ro/
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Câştigătorul va fi anunțat printr-un mesaj trimis la adresa de e-mail comunicată cu ocazia înregistrării la newsletter-

ul EuroGsm, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data desemnării, Organizatorul concursului depunând toate 

eforturile pentru a intra în legatură cu acesta.  

Premiul se va ridica din punctele de lucru ale Organizatorului Euro Gsm Impex S.R.L. ( a se vedea Anexa nr. 1 la 
prezentul Regulament), situate in localitatea de domiciliu a castigatorului în timpul orelor de program ,în baza 
prezentării actului de identitate în scopul identificării şi a semnării unui proces verbal de predare-primire. 
În cazul în care nu există un punct de lucru al Organizatorului în respectiva localitate sau câştigătorul, din motive 
întemeiate, nu se poate prezenta la niciunul din punctele de lucru ale Organizatorului, premiul va fi trimis 
câştigătorului, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid, cu confirmare de primire,  la adresa de domiciliu a 
acestuia, pe baza solicitării exprese transmise de câştigător, însoţită de copia actului de identitate. În cazul în care 
câştigătorul nu poate prelua personal coletul, acesta va preciza în cererea transmisă Organizatorului numele, 
prenumele şi calitatea persoanei care va semna de primire pentru colet (părinte, frate, soţ etc.). 
 
De la momentul contactării câştigătorului şi a informării acestuia, prin e-mail, cu privire la data de la care îşi poate 
ridica premiul, câştigătorul are la dispoziţie 10 (zece) zile calendaristice pentru a intra în posesia premiului. 
Dacă câştigătorul nu îşi ridică premiul în termenul indicat de Organizator îşi pierde dreptul asupra acestuia. 
Premiul se va ridica în baza prezentării actului de identitate în scopul identificării şi a semnării unui proces verbal de 
predare primire. 
 
În cazul în care intervine oricare dintre următoarele situaţii: 

 câştigătorul nu contactează (răspunde) Organizatorului în termen de 7 (sapte) zile lucrătoare de la data 

contactării sale prin e-mail sau nu furnizează datele solicitate; 

 câștigătorul nu solicită intrarea în posesia premiului în termenul indicat de Organizator; 

 câştigătorul renunţă la premiu, renunţarea la premiu făcându-se în termen de 7 (şapte) zile calendaristice de la 

contactarea câştigătorului; 

 câștigătorul nu se prezintă la adresa convenită pentru a-și ridica premiul; 

 câștigătorul nu a furnizat datele sale reale sau adresa de e-mail nu este valida; 

 câştigătorul nu îndeplineşte condiţiile de participare la loteria publicitară; 

 în orice altă situaţie în care câştigătorul este descalificat ca urmare a nerespectării Regulamentului sau în 

condiţiile Regulamentului; 

câştigătorul îşi pierde dreptul asupra premiului şi Organizatorul decide redistribuirea acestuia prin contactarea 

rezervei extrase. Contactarea rezervei extrase se face în aceleaşi condiţii ca şi contactarea câştigătorului. Dacă nici 

rezerva nu respectă condiţiile impuse mai sus, va fi invalidată, iar premiul va rămâne la dispoziţia Organizatorului. 

 

Art. 9. Taxe si impozite 

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către 
câştigător (dacă este cazul), în conformitate cu Noul  Cod Fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice 
altă natură, în legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului, daca este cazul. 
 
Art. 10. Prelucrarea  şi stocarea datelor personale 
Organizatorii sunt autorizaţi de Autoritatea Naţionala pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal sub nr. 
28997.  
Organizatorul recunoaşte participanţilor drepturile prevăzute de art. 12, 13, 14, 15, 17, 18 şi anume dreptul la 
informare, de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul  acestora de a nu fi supuşi unei decizii 
individuale, dreptul de opoziţie, de a se adresa justiţiei, de a solicita modificarea sau ştergerea datelor, printr-o 
cerere scrisă, datată, semnată, trimisă la sediul social al organizatorului din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, 
judeţul Cluj, conform Legii nr. 677/2001. Înscrierea la loteria publicitara în scopul participãrii prezumã cunoaşterea 
Regulamentului şi acordul participantului pentru clauzele acestuia. 
 
Art. 11. Litigii 
În cazul unor litigii apărute între Organizator şi clienţi, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este 
posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor 
competente de la sediul Organizatorului. 
 
Art. 12.  Diverse 
Prin participarea la promoție, participanţii îşi dau acordul cu privire la respectarea tuturor prevederilor, termenilor şi 

condiţiilor prezentului Regulament. 



Beneficiarii nu au posibilitatea primirii contravalorii în bani şi nici nu pot solicita modificarea parametrilor promoţiei. 
 
În cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorii şi orice altă persoană fizică  sau juridică implicată sunt 
exoneraţi de orice răspundere. Eventualele reclamatii legate de desfasurarea loteriei si modul in care sunt acordate 
premiile vor fi facute la adresa Organizatorului, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data finalizarii 
loteriei,in atentia Departamentului Marketing. Contestatiile se vor solutiona in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de 
la primire. 
Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare. 
 
 
Redactat şi autentificat la Biroul Notarilor Publici Gorun şi Asociaţii – notar public instrumentator 

_________________, în 3 exemplare din care 2 exemplare s-au eliberat părţii azi, ________________data 

autentificării. 

 

EuroGsm Impex S.R.L. 
Prin mandatar Alina Babjuc 
 
 
 
Anexa 1 
 
Magazine EuroGsm: 
 

JUDET ADRESA PUNCT DE LUCRU LOCALITATE 

 Bucuresti  Piata Unirii  nr. 1       sector 3 

Bucuresti  B-dul Iuliu Maniu bl. 19  spatiu nr. B9  Centrul Comercial Cora Lujerului      sector 6 

Bucuresti  B-dul Iancu de Hunedoara nr. 64  spatiu comercial  bl.12B  parter.     sector 1 

Alba  str. Transilvaniei  nr.17  ap.2.      Aiud 

Alba  str. Clujului  bloc C1  ap. Spatiu com. nr. 4 si 5.      Teius 

Alba  str. Eroilor  magazin chimicale  bl.27  sc.C  parter    Blaj 

Alba  str. A. Sahia  sp.comercial  sc.D  ap.19     Cugir 

Alba  str. Valea Frumoasei  bl.3 AB  ap.XIII/2/1      Sebes 

Alba  str. Arnsberg  nr. 38B/ 39  ap. 23.      Alba Iulia 

Alba  str. B-dul Transilvaniei  nr. 15  ap. U.34 – spatiu nr. 2.      Alba Iulia 

Alba  str. Mestesugarilor nr. 2 ( incaperea 1 )        Campeni 

Alba  str. Lucian Blaga  nr.9.       Sebes 

Alba calea Motilor, nr. 3, bl. S1G, ap. 13 Alba Iulia  

Arad  str. Metianu nr.12 ap.1  Parter.       Arad  

Arad   B-dul Revolutiei (fosta Republicii)  nr. 95  ap. 14 a  parter.     Arad 

Arad   B-dul Revolutiei (fosta b-dul Republicii)  nr. 31  scara C  ap. 17  parter.    Arad 

Arges  str. Victoriei nr. 1  bl. 13.       Pitesti 

Bacau   Str. Marasesti  nr. 7  scara C  ap.1.     Bacau 

Bacau   str. Postei nr. 5.        Onesti 

Bihor  b-dul Republicii nr. 28/A.        Oradea 

Bistrita-
Nasaud  str Liviu Rebreanu  nr 36  ap.11.       Bistrita 

Bistrita-
Nasaud  str. Piata Centrala  nr. 11.       Bistrita 

Botosani  str. Marchian  nr. 4  bloc F4  scara A  parter.    Botosani 

Brasov  str. Grivitei, nr. 67  Brasov 

Brasov   B-dul Unirii bloc 1B  parter.       Fagaras 

Brasov   str. Zizinului  nr. 2  bloc. 40  parter.     Brasov 

Brasov str. Muresenilor  nr. 9.      Brasov 

Buzau   str. Cuza-Voda bl. A4  parter  nr. ap. spatiu comercial.      Buzau 

Caras 
Severin  str. Mihai Viteazu nr. 18.        Caransebes 



Caras 
Severin  Piata 1 Decembrie 1918 nr.1  Centrul comercial Nera.       Reşiţa 

Cluj  B-dul Eroilor  nr. 21  ap. 1.      Cluj-Napoca 

Cluj  str. Bolyai  nr. 12 (cu intrare din b-dul 21 Decembrie 1918  nr. 12).      Cluj-Napoca 

Cluj  str. Petru Rares  nr 2  nr. ap. 19  la parter.    Dej 

Cluj  str. Memorandumului nr. 20  ap.2  parter.      Cluj-Napoca 

Cluj  str. Republicii  nr. 8   Sp. comercial.      Turda 

Cluj  str. Fabricii  nr. 1 bloc “ M5 “ etaj Subsol si Parter  nr. ap. Tronson I A.      Cluj-Napoca 

Cluj  str. Primaverii nr. 4  scara 5  ap. 148.      Cluj-Napoca 

Cluj  str. Calea Floresti  nr. 81  ap. 292 B.      Cluj-Napoca 

Cluj  str. Eroilor  nr.15  et. Parter  ap.1.     Floresti 

Gorj  str. Principala  nr. 298  parter  bl.C2A.     Matasari 

Gorj 
str. Victoriei  nr. 44 (42)  part. si str. Unirii bl.5 parter  centru Comercial 

Parang  Targu Jiu 

Gorj  str. Unirii bl. 5  parter.       Targu Jiu 

Gorj  B-dul Trandafirilor  spatiu comercial MAGAZIN NR. 50.       Motru 

Harghita  str. Kossuth Lajos  nr. 34.       Miercurea Ciuc 

Harghita  Str. Kossuth Lajos  nr. 31       OdorheiuSecuiesc 

Hunedoara  str. Iuliu Maniu bl. L1  parter.       Deva 

Hunedoara  Aleea Plopilor bl. 1.        Lupeni 

Hunedoara  B-dul Mihai Viteazu  bl.17.       Vulcan 

Hunedoara  B-dul Corvin nr.5  bl.5  sc.B  parter  ap.14.    Hunedoara 

Hunedoara  B-dul Dacia  nr. 6A  bl.4.      Hunedoara 

Hunedoara  str. Tudor Vladimirescu bloc 13C  etaj P  ap. P2.      Hateg 

Hunedoara  str. 1 Decembrie 1918  bloc 67  etaj parter  nr. ap. Spatiu – ap. 2     Petrosani 

Iasi   strada Garii, nr. 15, bl. L10, tr. 3  Iasi 

Mures  str. Petru Maior nr. 56.         Reghin 

Maramures  B-dul bucuresti, nr. 8, corp 5   Baia Mare 

Maramures  B-dul Bucuresti  nr. 4       Baia Mare 

Mehedinti  str. Victoria  nr. 85.       Baia de Arama 

Mehedinti  str.Horea nr.12  Decebal Shopping Center.       Drobeta Turnu Severin 

Mures  str. Republicii  nr. 59  ap. II.      Sarmasu 

Mures  B-dul 1848  nr. 40-42  nr.ap.sp comercial nr.4.      Targu Mures 

Mures Bd. 22 Decembrie 1989, nr.15  Targu Mures 

Mures  str. Calarasilor  nr. 1.       Targu Mures 

Mures  str. 1 Decembrie 1918  nr. 15  parter  ap. I  corp " A.    Sighisoara 

Salaj  B-dul Mihai Viteazul bloc. O.M.         Zalau 

Salaj  B-dul Mihai Viteazu  ap. 41/I/II  bloc C1.      Zalau 

Satu Mare  Str. Mihai Viteazul I  bl.MV19  parter  sp. Comercial.     Carei 

Neamt  B-dul Decebal  nr. 35  bloc  I4  tronson 1  scara F  parter.  Piatra Neamt 

Olt  str. Nicolae Balcescu  bloc K  ap. 131.      Bals 

Olt  str. Antonius Caracalla  bloc. 29.       Caracal 

Olt  str. Cuza Voda  nr. 70.       Corabia 

Olt  str. A. I. Cuza  nr. S-15.       Slatina 

Satu Mare  str. I. C. Bratianu (fosta Calea Traian) nr. 4.        Satu Mare 

Sibiu   str. Closca  bloc 12B  ap. 1      Avrig 

Sibiu   str. Turnului  nr. 7  ap. 1.      Medias 

Sibiu   str. Nicolae Balcescu  nr. 23.       Sibiu 

Sibiu   str. Nicolae Balcescu  nr. 42.       Sibiu 

Suceava  str.Revolutiei(fosta Republicii)  bl. 4  ap.17  parter     Fălticeni 

Suceava  Piata Unirii nr. 5 ( incaperea nr. 7 )        Radauti 

Suceava  B-dul George Enescu  nr. 38  bloc T90  nr. ap. Activ.     Suceava 



Suceava  str. Petru Rares FN.        Suceava 

Timis 
Piata Victoriei  nr. 5-spatiu comercial/alimentara nr. 2  situat scara A si B  

parter.     Timisoara 

Timis  str. Alba Iulia  nr. 5.       Timisoara 

Valcea str. Mihai Viteazu, nr. 26  Ramnicu Valcea 

Vaslui str. Stefan cel Mare bl.199  sc.G  nr. ap. spatiu comercial nr. 2/1  parter.    Vaslui 

 
 
 
 
Magazine parteneri EuroGsm Impex S.R.L.: 
 

Firma Localitate Judet Adresa Nr Reg Com CUI 

Uniline SRL Falticeni Suceava Str. Nicu Gane Bl5 
CsB Apt 17 

J33/1407/12.09.2007 RO 22401453 

Anacost Plus SRL Aiud Alba Loc. Miraslau nr. 103 J01/547/23.04.2008 RO 23786781 

Edanov SRL Resita Caras 
Severin 

B-dul Muncii nr.13 
sc1 et.3 ap 10 

J11/474/10.06.2008 RO 24031322 

Ranitel Shop SRL Alba Iulia Alba Str. Poligonului, nr. 
4A, bl. C9, ap.5, 

J01/757/2016 36462744 

Next GSM SRL Craiova Dolj Aleea Ghetisoarei, 
nr. 2, bl. 167A, sc.1, 
ap. 13 

J16/2224/13.12.2016 36832472 

Casmar Construct 
SRL 

Sebes Alba B-dul Lucan Blaga Bl 
63 Sc A Ap 1 J01/479/2010 RO 27299207 

 
 
 
Punctul de lucru al partenerului Organizatorului, Pichi Impex SRL: 
 

Firma Oras Judet 
Sediu 
social/secundar 

Nr Reg Com CUI 

Pichi Impex 
SRL 

Sebis Arad Str. Teilor nr. 1 J02/127/1996 RO8238718 

 
 
 
Punctele de lucru ale francizaților EuroGsm Impex S.R.L.: 
 

 
Firma 

Oras Judet 
Sediu 
social/secundar 

Nr Reg Com CUI 

 Agress 
Business 
Company 
SRL 

 Galati   Galati  
 str. Siderurgistilor 
Vest, bl. SD 10 B, 
parter  

 J17/219/1999   RO11650068  

Sediu 
secundar 

Focsani Vrancea bdul unirii nr 48   

Sediu 
secundar 

Galati Galati 
str. Brailei nr.156 
aferent bl a6 

  

Sediu 
secundar 

Galati Galati str. Ailei nr. 202   

Sediu 
secundar 

Iasi Iasi 
bd. Stefan cel Mare 
si Sfant nr. 3 bl. a1, 
parter 

  

Sediu 
secundar 

Tecuci Galati 
Str. 1 Decembrie 
1918 

  



Sediu 
secundar 

Tulcea Tulcea str. Babadag nr.10   

Sediu 
secundar 

Tulcea Tulcea str. Babadag nr.4   

Sediu 
secundar 

Braila Braila 
str. Mihai Eminescu, 
nr.49 

  

 BB Comp 
S.R.L.  

 Gheorgheni  Harghita 
  str. Florilor bl. 41, 
sc. A  

 J19/1546/1994  RO6832919 

Sediu 
secundar 

Borsec Harghita str. Toplitei nr. 6   

Sediu 
secundar 

Ditrau Harghita Str. libertatii nr.10   

Sediu 
secundar 

Gheorgheni Harghita str. Libertatii nr.17   

Sediu 
secundar 

Remetea Harghita 
p-ta Cseres Tibor, 
nr.7 

  

Sediu 
secundar 

Toplita Harghita 
str. Nicolae Balcescu 
bloc B sc. 6. parter 

  

 Ro Comp 
S.R.L.  

 Miercurea 
Ciuc  

Harghita P-ta Libertatii, nr. 9 J19/1364/1992  RO3132910   

Sediu 
secundar 

Miercurea 
Ciuc 

Harghita p-ta Libertatii nr. 9   

Sediu 
secundar 

Balan Harghita str. Republicii nr.59   

Sediu 
secundar 

Carta Harghita Com. Carta nr.243   

Sediu 
secundar 

Odorheiu 
Secuiesc 

Harghita 
str. Kossuth Lajos 
nr.8 

  

 Narancs 
S.R.L. 

 Sf. 
Gheorghe  

 
Covasna  

 str. Presei nr. 12, bl. 
17, ap. 5  

 J14/13/2002   RO14411642  

Sediu 
secundar 

Baraolt Covasna 
str. Kossuth Lajos nr. 
149 

  

Sediu 
secundar Covasna Covasna str. Brazilor nr.2   

Sediu 
secundar 

Sfantu 
Gheorghe 

Covasna 
str. Grof Miko Imre, 
nr.13 

  

Sediu 
secundar 

Sfantu 
Gheorghe 

Covasna 
str. Grof Miko Imre, 
nr.6 

  

Sediu 
secundar 

Sfantu 
Gheorghe 

Covasna str. Libertatii nr.7   

Sediu 
secundar 

Targu 
Secuiesc 

Covasna str. Curtea 23 nr. 1   

 
 


