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REGULAMENTUL CAMPANIEI PREPAY 
„Câștig din orice mișcare ” 

 
 
1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL CAMPANIEI 
 
Loteria publicitară „Câștig din orice mișcare” („Campania”) este organizată de Orange România S.A. 
(denumită în continuare „Organizatorul”), o societate din România, cu sediul social în București, b-dul 
Lascăr Catargiu, nr. 47-53, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/10178/1996, CUI 
9010105, cod de înregistrare în scopuri de TVA RO9010105, capital social subscris şi vărsat 93.596.732,50 
lei reprezentată de Liudmila Climoc în calitate de Director Executiv   
 
şi  
 
CARREFOUR ROMÂNIA S.A (denumită în continuare „Co-Organizatorul”), persoană juridică română, cu 
sediul în str. Gara Herãstrãu, 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 RO 
11588780, în calitate de Co-Organizator.  
 

1.1. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, la oricare dintre sediile sau magazinele 
Organizatorului si ale Co-Organizatorului sau poate fi consultat pe site-ul oficial al Organizatorului la 
adresa https://www.orange.ro în secțiunea dedicată Campaniei sau pe site-ul oficial al Co-
Organizatorului la adresa www.carrefour.ro, în secțiunea regulamente tombole și promoții. 

1.2. Organizatorul si Co-Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, orice astfel 
de modificare urmând să intre în vigoare ulterior datei la care a fost adusă la cunoştinţa publicului 
prin intermediul aceloraşi canale de comunicare prin care Regulamentul a fost făcut public anterior. 

1.3. Prezenta Campanie este organizată şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale referitoare 
la desfăşurarea loteriilor publicitare, așa cum sunt acestea reglementate de Ordonanţa Guvernului 
nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi a serviciilor de piaţă (republicată) şi are ca scop 
promovarea serviciilor Orange PrePay: servicii de voce și internet mobil. 

1.4. Numele si logourile Organizatorului si ale Co-Organizatorului vor aparea impreuna in materialele 
publicitare ale Campaniei. 

 
 
2. LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI 
 
2.1. Campania este organizată şi se va desfăşura pe teritoriul României. 
2.2. Participanţii trebuie să se afle pe teritoriul României şi să utilizeze reţeaua Organizatorului pe 

întreaga perioadă de desfăşurare a Campaniei. Participanţii care vor participa la Campanie de pe 
teritoriul altui stat îşi asumă răspunderea cu privire la costurile implicate de folosirea serviciilor 
Organizatorului în roaming, în conformitate cu Termenii şi condiţiile generale pentru utilizarea 
abonamentelor Orange şi a serviciilor PrePay. 
 
 

3. DURATA CAMPANIEI 
 

3.1. Campania se desfășoară între data de 15 septembrie 2022, începând cu ora 00:00:01 și data de 16 
noiembrie 2022, ora 23:59:59 (denumită în continuare “Perioada Campaniei”), cu respectarea 
prevederilor prezentului Regulament, cu desemnarea câștigătorilor în perioada  27 septembrie – 02 
decembrie 2022.  
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4. CONDIŢII DE PARTICIPARE 
 

• La prezenta Campanie poate participa orice persoană fizică, cetățean român, cu domiciliul sau 
reședința fiscală în România, având capacitate deplină de exerciţiu, cu vârsta de peste 18 ani şi care 
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 
(1) este posesor de cartelă SIM Orange PrePay;  
(2) reîncarcă cel puțin o dată în perioada Campaniei cartela Orange PrePay cu minimum 5 euro 

credit, cu credit sau cu o opțiune, sau activeaza o opțiune de minimum 5 euro credit cel putin o 
data in perioada Campaniei; 

(3) reîncărcările și achizițiile de opțiuni provenite din creditul dobândit prin serviciul Transfer Credit 
sunt excluse din extragere atât pentru numărul care a transferat creditul, cât și pentru cel care l-
a primit; 

(4) clienții care vor efectua prin contul My Orange, pe durata Campaniei, o reîncărcare cu minimum 
5 euro credit, cu credit sau cu opțiune, sau o activarea unei  optiuni de minimum 5 euro credit 
vor intra în tragerea la sorți de două ori pentru fiecare reîncărcare/activare de optiune efectuată 
prin contul My Orange; 

(5) reincarcarile automate (programate) cu minimum 5 euro credit vor fi considerate eligibile pentru 
extragere; 

(6) este de acord cu participarea la prezenta Campanie prin exprimarea consimţământului de 
ȋnscriere, gratuit prin apel la *100#, ramura „Tombola PrePay”. Consimţământul de participare 
poate fi dat oricând în intervalul 15 septembrie  – 16 noiembrie 2022. Vor fi eligibile pentru 
participarea la prezenta Campanie reîncarcările cu minimum 5 euro credit, cu credit sau cu 
opțiune, sau activările unei opțiuni de minimum 5 euro credit efectuate începând cu data 
exprimării consimţământului de participare. 

(7) consimţământul de ȋnscriere nu a fost retras prin apel la *100#, ramura „Tombola PrePay” oricând 
în perioada 15 septembrie – 16 noiembrie 2022. În situația retragerii consimțământului de 
participare, reîncarcările cu minimum 5 euro credit, cu credit sau cu opțiune, sau activările de 
opțiune de minimum 5 euro credit efectuate oricând în perioada 15 septembrie – 16 noiembrie 
2022 nu vor fi considerate eligibile şi nu vor fi înscrise în extragerile Campaniei. 

(8) numărul PrePay înscris în prezenta Campanie este activ în rețeaua Orange atât la data extragerii, 
cât și la momentul semnării procesului verbal de înmânare a premiului I prevazut la art. 5.1 sau 
la momentul alocării premiului II în contul Act for Good din aplicația Carrefour; 

(9) la data acordării premiului constand în vouchere Carrefour are un cont Act for Good în aplicația 
Carrefour pe numărul PrePay cu care s-a înscris în Campanie; 

(10) este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament; 

• Persoanele care îndeplinesc condiţiile specificate la art. 4.1. de mai sus (denumite în continuare în 
mod colectiv „Participanţi”, în mod individual „Participant”), trebuie să fie rezidenţi sau să aibă 
domiciliul în România.  

• Angajaţii Organizatorului si ai Co-Organizatorului precum şi soţii sau rudele acestora, până la gradul 
al II-lea inclusiv, nu pot participa la Campanie.  

• Se prezumă că fiecare Participant deţine cu titlu legal cartela SIM care corespunde numărului de 
telefon cu care participă la Campanie. Se prezumă că fiecare Participant deţine cu titlu legal contul 
Act for Good în aplicația Carrefour cu care participă la Campanie sau are autorizare din partea 
titularului/posesorului cartelei contul Act for Good în aplicația Carrefour de a folosi acest cont în 
prezenta Campanie. Organizatorul si Co-Organizatorul nu au obligaţia de a verifica şi/sau de a 
certifica dreptul Participantului asupra cartelei SIM corespunzătoare numărului de telefon cu care 
participă la Campanie, respectiv asupra contului Act for Good în aplicația Carrefour. 

• Prezenta Campanie nu se adresează clienților persoane juridice sau fizice detinatori ai 
abonamentelor  Organizatorului, aceștia fiind excluși din tragerea la sorți. 
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5. PREMII 
 

• În cadrul Campaniei, sunt oferite 500 de premii după cum urmează:  
(1) Premiul I: 100 telefoane Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 GB, fiecare în valoare de 3.607 lei 

(TVA inclus), oferite de Organizator. 
(2) Premiul II: 400 premii care constau în vouchere Carrefour, fiecare voucher fiind în valoare de 300 

lei, oferite de Co-Organizator.  
 

• Valoarea comercială totală a Premiilor acordate în cadrul prezentei Campanii este de 480.700 lei, 
TVA inclus. 

• Premiile se vor acorda prin tragere la sorţi, conform condiţiilor specificate în prezentul Regulament.  

• Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea acestora 
în bani. 

• În cazul în care un câştigător refuză premiul, acesta îşi va pierde dreptul la premiul atribuit și se va 
trece la contactarea câștigătorului de rezervă.  

• În cazul în care numărul de Participanți este mai mic decât numărul de premii acordate ȋn cadrul 
Campaniei, vor fi acordate atâtea premii câți participanți sunt, împărțite pro-rata pe fiecare categorie 
în parte. 

 
 
6. MECANISMUL DE DESEMNARE A CÂŞTIGĂTORILOR 
 

• Desemnarea câştigătorilor se va efectua prin tragere la sorţi, care va avea loc în perioada  27 
septembrie – 02 decembrie 2022 în intervalul 09:00 – 16:00, la sediul la sediul Organizatorului situat 
în B-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53, sector 1, București. Desemnarea câştigătorilor se va face prin 
tragere la sorƫi pentru fiecare zi în parte din cele 63 de zile de Campanie (9 săptămâni de Campanie, 
asa cum sunt definite la art. 6.3), în maximum 10 zile lucrătoare de la îincheierea fiecărei săptămâni 
de Campanie. Pentru fiecare tragere la sorți zilnică, vor fi luate în calcul doar reîncarcarile/activările 
de opțiune eligibile efectuate în acea zi (de la ora 00:00:01, pana la ora 23:59:59). Extragerile vor fi 
săptămânale însă premiile se vor aloca zilnic, pentru fiecare zi din cele 63 de zile de campanie. Vor 
fi 9 extrageri, cate una pentru fiecare săptămâna de Campanie, astfel:  

• extragerea 1: pentru reincărcările/activările de opțiune eligibile efectuate ȋn fiecare zi în parte din 
săptămâna de Campanie 15–21 septembrie 2022  

• extragerea 2: pentru reincărcările/activările de opțiune eligibile efectuate ȋn fiecare zi în parte din 
săptămâna de Campanie 22-28 septembrie 2022  

• extragerea 3: pentru reincărcările/activările de opțiune eligibile efectuate ȋn fiecare zi în parte din 
săptămâna de Campanie 29 septembrie–05 octombrie 2022 

• extragerea 4: pentru reincărcările/activările de opțiune eligibile efectuate ȋn fiecare zi în parte din 
săptămâna de Campanie 06–12 octombrie 2022  

• extragerea 5: pentru reincărcările/activările de opțiune eligibile efectuate ȋn fiecare zi în parte din 
săptămâna de Campanie 13–19 octombrie 2022 

• extragerea 6: pentru reincărcările/activările de opțiune eligibile efectuate ȋn fiecare zi în parte din 
săptămâna de Campanie 20–26 octombrie 2022  

• extragerea 7: pentru reincărcările/activările de opțiune eligibile efectuate ȋn fiecare zi în parte din 
săptămâna de Campanie 27 octombrie–02 noiembrie 2022 

• extragerea 8: pentru reincărcările/activările de opțiune eligibile efectuate ȋn fiecare zi în parte din 
săptămâna de Campanie 03 noiembrie–09 noiembrie 2022 

• extragerea 9: pentru reincărcările/activările de opțiune eligibile efectuate ȋn fiecare zi în parte din 
săptămâna de Campanie 10 noiembrie–16 noiembrie 2022. 

De exemplu: Pentru ziua de 15 septembrie 2022, la tragerea la sorti zilnică, vor fi luate în calcul doar 
reîncărcările/activările de opțiune eligibile efectuate în această zi (de la ora 00:00:01, până la ora 23:59:59). 
Desemnarea câștigătorilor va fi facută la extragerea 1, corespunzatoare săptămânii de campanie 15-21 
septembrie 2022. 
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• Tragerea la sorţi se va face prin metode electronice, fără posibilitatea intervenţiei umane în algoritmul 
de selectare a câştigătorilor, în faţa unei comisii formate din 3 persoane desemnate de Organizator 
si 2 persoane desemnate de Co-Organizator. Organizatorul poate invita reprezentanţi ai Ministerului 
Finanțelor şi ai Inspectoratului General al Poliţiei Române să participe la tragerile la sorţi, în calitate 
de observatori, fără a face parte din comisia de extrageri. În urma tragerii la sorţi a Premiului, comisia 
de extrageri va încheia un proces verbal de desemnare a câştigătorilor. 

• Pentru fiecare premiu se vor extrage câte 1 câştigător și 2 (doi) câştigători de rezervă. Un participant 
nu poate fi extras în același timp și câștigător și rezervă, pentru același tip de premiu, în cadrul 
aceleasi extrageri zilnice. Un participant poate fi declarat câștigător și pentru Premiul I, și pentru 
Premiul II, dar nu la extragerea din aceeași zi. Un participant poate fi declarat câstigător pentru un 
tip de premiu și rezervă pentru celălalt tip de premiu, în cadrul aceleiași extrageri zilnice. 
 
Ordinea tragerii la sorți pentru fiecare săptămână din cele 9 saptamani din cadrul campaniei se va 
face mai întâi pentru Premiul I, apoi pentru Premiul II, astfel:  
 
In săptămâna 1 (15 – 21 septembrie 2022), se vor acorda 12 premii constând în telefoane Samsung 
Galaxy S21 FE 5G 128 GB si 48 de premii constând în vouchere valorice Carrefour, astfel:  
- Pentru ziua de joi, 15 septembrie 2022:  

o 2 câștigători ai premiului ce constă în telefoane Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 GB şi 
4 de câştigători de rezervă pentru aceeaşi categorie.    

o 8 câștigători ai premiului ce constă în vouchere valorice Carrefour şi 16 de câştigători de 
rezervă pentru aceeaşi categorie.   

 
- Pentru fiecare din restul zilelor lucrătoare din săptămâna 1 (4 zile):  

o cate 1 câștigător pe zi al premiului constând în telefoane Samsung Galaxy S21 FE 5G 
128 GB şi câte 2 câştigători de rezervă pentru aceeaşi categorie.    

o câte 4 câștigători pe zi ai premiului ce constă în vouchere valorice Carrefour şi câte 8 
câştigători de rezervă pentru aceeaşi categorie.    
 

- Pentru fiecare din zilele de weekend din săptămâna (sambata si duminica, 2 zile):  
o câte 3 câștigători pe zi ai premiului ce constă în telefoane Samsung Galaxy S21 FE 5G 

128 GB  şi cate 6 câştigători de rezervă pentru aceeaşi categorie.    
o câte 12 câștigători pe zi ai premiului ce constă în vouchere valorice Carrefour şi câte 24 

câştigători de rezervă pentru aceeaşi categorie.    
 
 

In săptămâna 2 (22- 28 septembrie 2022), in săptămâna 3 (29 septembrie – 05 octombrie 2022), in 
săptămâna 4 (06 – 12 octombrie 2022), in săptămâna 5 (13 – 19 octombrie 2022), in săptămâna 6 
(20 – 26 octombrie 2022), in săptămâna 7 (27 octombrie – 02 noiembrie 2022), in săptămâna 8 (03 
noiembrie – 09 noiembrie 2022) si in săptămâna 9 (10 noiembrie – 16 noiembrie 2022), se vor acorda 
câte 11 premii constând in telefoane Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 GB si câte 44 de premii 
constând în vouchere valorice Carrefour pentru fiecare dintre cele 8 saptamani de Campanieastfel:  
- Pentru fiecare din cele 5 zile lucratoare din săptămâna:  

o câte 1 câștigător pe zi al premiului constând în telefoane Samsung Galaxy S21 FE 5G 
128 GB şi câte 2 câştigători de rezervă pentru aceeaşi categorie.  

o  câte 4 câștigători pe zi al premiului constând în vouchere valorice Carrefour şi câte 8 
câştigători de rezervă pentru aceeaşi categorie.  
 

- Pentru fiecare din zilele de weekend din săptămâna (sambata si duminica, 2 zile):  
o câte 3 câștigători pe zi ai premiului constând în telefoane Samsung Galaxy S21 FE 5G 

128 GB  şi câte 6 câştigători de rezervă pentru aceeaşi categorie.   
o câte 12 câștigători pe zi ai premiului constând în vouchere valorice Carrefour şi câte 24 

câştigători de rezervă pentru aceeaşi categorie.   
 

• Numărul de telefon al unui Participant va fi introdus în bazele de date pentru extragere, după cum 
urmează: (i) de un număr de ori egal cu numărul de reîncărcări/activări de opțiune eligibile;  (ii) de 
două ori pentru fiecare reîncărcare/activare de opțiune eligibilă efectuată/programata prin contul My 
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Orange; reȋncărcările/activările de opțiune eligibile pentru înscrierea în prezenta Campanie sunt cele 
cu minimum 5 euro credit sau cu o opƫiune de minimum 5 euro credit, așa cum este reglementat la 
art. 4.1. alin. (4).  

 

• După extragerea Participanților câştigători şi a câştigătorilor de rezervă, se verifică îndeplinirea 
condiţiilor de eligibilitate, așa cum sunt acestea detaliate la secţiunea 7 din Regulament. În cazul în 
care condiţiile de eligibilitate nu sunt îndeplinite de către un Participant câştigător, acesta va fi 
descalificat și se va verifica îndeplinirea aceloraşi condiţii pentru câştigătorul de rezervă. Procesul va 
continua până la validarea câştigătorilor și acordarea tuturor premiilor sau până când sunt 
descalificați toți câștigătorii de rezervă corespunzători unui tip de premii.  
 

 
7. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE  
 

• Participantul extras câştigător în conformitate cu prevederile secţiunii 6 din prezentul Regulament, 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate pentru a fi validat câştigător și pentru 
înmânarea premiului: 

 
▪ să îndeplinească toate condiţiile de participare, așa cum sunt detaliate la secţiunea 4 din 

prezentul Regulament; 
▪ comunicarea cu Participantul câştigător să fie posibilă în termenele menţionate în prezentul 

Regulament; 
▪ să aibă numărul de telefon activ pe durata campaniei, la momentul semnării procesului verbal 

de primire-acceptare a Premiului și la momentul alocării premiilor constând în vouchere 
Carrefour; 

▪ pentru participarea la Campanie cu numere de telefon în regim de cartelă PrePay şi pentru 
care se utilizează credit achiziţionat din reîncărcări efectuate de pe numere de telefon în regim 
de abonament, sumele corespunzătoare creditului respectiv trebuie să fie achitate de titularii 
numerelor în regim de abonament; 

▪ numerele de telefon aparţinând utilizatorilor PrePay suspendate sau închise pe motiv de fraudă 
vor fi descalificate; 

▪ să se prezinte personal, cu actul de identitate în original, în vederea semnării procesului verbal 
de înmânare a premiului în cazul acordării Premiului constând în telefoane Samsung Galaxy 
S21 FE 5G 128 GB; 

▪ pentru acordarea Premiului I, la momentul semnării procesului verbal de primire-acceptare a 
Premiului, este solicitată prezentarea cartelei SIM corespunzătoare numărului şi a cărei serie 
trebuie să coincidă cu cea transmisă de Participantul câştigător consultanţilor Serviciului 
Clienţi;   

▪ în cazul premiilor constând în vouchere valorice Carrefour, să aibă instalată aplicația Carrefour 
și cont Act for Good. Dacă la momentul validării premiului, câștigatorul nu deține un cont Act 
for Good, acesta trebuie să descarce aplicația Carrefour și să își facă cont Act for Good cu 
numărul PrePay înscris în Campanie în termen de cel puțin 3 zile lucrătoare din momentul la 
care este contactat dar nu mai târziu de ziua 25 de la extragere (tragerea la sorti). Contul 
trebuie făcut pe numărul de telefon PrePay declarat câștigător. Voucherul Carrefour se va 
aloca în cont în 26 de zile lucrătoare de la tragerea la sorți. Dacă la momentul încercării alocării 
premiului II de către Carrefour se constată că numărul de telefon nu are cont creat în aplicația 
Carrefour, premiul nu va putea fi alocat. In acest caz, câștigătorul va fi considerat invalidat și 
se va apela la câștigătorii de rezerva. Și în cazul câștigătorilor de rezervă se va relua procesul 
de contactare și informare cu privire la modalitatea de intrare in posesia premiului descrisă mai 
sus. 

▪ Voucherul Carrefour se poate utiliza în magazinele CARREFOUR ROMÂNIA (Carrefour 
Hipermarket, Carrefour Market, Carrefour Express) conform listei din Anexa 3 a prezentului 
Regulament. 

▪ Voucherul are valabilitate până in 31 mai 2023 și se aplică automat la următorul coș de 
cumpărături, prin scanarea codului Act for Good, care are valoare mai mare de 300 lei. 
Voucherul poate fi folosit doar pentru un coș de cumpărături care depășeste suma de 300 lei. 
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• În cazurile în care Participantul câştigător nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, astfel cum sunt 
acestea detaliate în art.7.1. de mai sus, acesta va fi descalificat şi se va efectua procedura de 
verificare şi validare a Participantului câştigător de rezervă. 

 

• Folosirea unor metode care sunt create pentru a produce un avantaj nedrept unor participanți dă 
dreptul Organizatorului si Co-Organizatorului de a descalifica respectivul participant, fără drept de 
compensare și fără obligație de preaviz. Prin urmare, în cazul în care Organizatorul si Co -
Organizatorul au indicii asupra faptului că un participant se angajează sau încearcă să se angajeze 
fraudulos, ilegal sau necinstit în Campanie, inclusiv, dar fără a se limita la angajarea în orice activitate 
sau orice manipulare a acesteia, Organizatorul si Co-Organizatorul sunt îndreptățiti să ia măsurile 
adecvate și vor avea dreptul să descalifice respectivul participant din Campanie, indiferent de 
rezultatul încercării. 

 
 
 
8. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR 
 

• Organizatorul și/sau prin partenerul/partenerii săi va contacta Participantul în maximum 20 de zile 
lucrătoare de când s-a efectuat tragerea la sorţi, pentru a-i furniza detalii despre condiţiile necesare 
pentru acordarea şi înmânarea Premiului conform prezentului Regulament. 

• Contactarea Participantului câştigător se va efectua la numărul de telefon care a fost reîncărcat/pe 
care s-a activat opțiune în perioada Campaniei, conform prevederilor prezentului Regulament.  

• În cazul în care Organizatorul  nu va putea intra în contact direct cu Participantul câştigător în decurs 
de 20 de zile lucrătoare de la tragerea la sorţi, după efectuarea a 3 apeluri (în zile diferite), atunci 
Participantul va fi declarat necâştigător/ va fi descalificat şi se va trece la contactarea Participanţilor 
câştigători de rezervă, în ordinea extragerii acestora.  

• Pentru premiile constând în vouchere valorice Carrefour, Organizatorul va contacta Participantul în 
maximum 20 de zile lucrătoare de când s-a efectuat tragerea la sorţi, pentru a-i furniza detalii despre 
condiţiile necesare pentru acordarea şi înmânarea Premiului conform prezentului Regulament. 
Acordarea premiilor de catre Carrefour se va face in 26 de zile lucratoare de la data tragerii la sorti. 
Daca la momentul încercării alocării premiului II de către Carrefour se constată că numărul de telefon 
nu are cont creat în aplicația Carrefour, premiul nu va putea fi alocat. In acest caz, câștigătorul va fi 
considerat invalidat și se va apela la câștigătorii de rezervă.  

• Si în cazul câștigătorilor de rezervă se va relua procesul de contactare și informare cu privire la 
modalitatea de intrare în posesia premiului descrisă mai sus. 

• Organizatorul și Co-Organizatorul îşi declină orice răspundere în situaţia în care un Participant 
câştigător nu răspunde la apelurile/mesajele transmise de consultanţii sau partenerul Orange 
indiferent de motiv sau pentru orice situaţii în care acesta nu va putea fi contactat în termenele 
menţionate în prezentul Regulament.  

• Pentru premiile constând în telefoane Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 GB,  Participantul câştigător 
va fi rugat să furnizeze informaţii detaliate: numele complet, data nașterii, seria şi numărul CI şi seria 
cartelei. Aceste date trebuie să coincidă cu cele din documentele în original care vor fi prezentate la 
momentul semnării procesului verbal de predare a Premiului. Organizatorul nu-şi asumă 
responsabilitatea cu privire la identitatea persoanei care răspunde la apelul consultanţilor săi sau 
partenerului său şi nici pentru datele de identitate oferite de aceasta, necesare validării câştigătorului. 

• Participantul câştigător va primi detalii cu privire la locaţiile Orange unde se poate prezenta pentru 
verificarea documentelor de identitate în original și ridicarea premiului și unde va semna procesul 
verbal de înmânare a premiului, pentru premiile constând în telefoane Samsung Galaxy S21 FE 5G 
128 GB . Locația trebuie să fie pe teritorul României. Clientul va fi informat când premiul a ajuns în 
locația aleasă pentru ridicare. 

• Pentru premiile constând în telefoane Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 GB, Participantul câştigător 
se va prezenta la locaţia indicată de Organizator în maximum 15 de zile lucrătoare de la comunicarea 
acestei locaţii şi va prezenta cartela SIM corespunzătoare numărului de telefon Orange cu care a 
participat la Campanie (în cazul cartelelor PrePay), precum si toate documentele solicitate pentru 
verificarea identităţii, validarea ca Participant câştigător (pentru toți Participanţii), semnarea unui 
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proces verbal de acceptare a Premiului, în care se vor menționa datele de identificare furnizate 
anterior telefonic, precum și codul numeric personal. 

• În cazul în care Participantul câștigător nu se va prezenta la locație pentru ridicarea Premiului în 
termenul stabilit conform art. 8.9. de mai sus sau, la momentul prezentării în vederea ridicării 
premiului, nu îndeplinește vreuna din condițiile de eligibilitate (descrise la art. 7.1.) acesta va fi 
descalificat și se va trece la contactarea câștigătorilor de rezervă, în ordinea extragerii acestora.  

• Pentru premiile constând în vouchere Carrefour Participantul câştigător va fi rugat să furnizeze 
informaţii detaliate: numărul de telefon PrePay declarat câștigător, numele și prenumele utilizatorului 
și adresa acestuia de e-mail.  Aceste date trebuie să coincidă cu cele din contul Act for Good în 
aplicația Carrefour. Organizatorul și/sau Co-Organizatorul nu-şi asumă responsabilitatea cu privire la 
identitatea persoanei care răspunde la apelul consultanţilor sau al partenerului Organizatorului şi nici 
pentru datele oferite de aceasta, necesare validării câştigătorului. 

• Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii și nu pot fi convertite în bani. 
 

 
 
9. RĂSPUNDERE 
 

• Prin participarea la Campanie, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte termenii şi 
condiţiile stabilite prin prezentul Regulament. 

• Organizatorul si Co-Organizatorul nu îşi asumă răspunderea în cazul niciunei situaţii ce determină 
imposibilitatea participării la Campanie ca urmare a unor restricţii de natură tehnică sau a altor limitări 
specifice serviciilor GSM, ca de exemplu, dar fără a se limita la: încărcarea reţelei, încărcarea 
memoriei telefonului, neutilizarea corectă a serviciului Mesaje Scrise, apelarea incorectă a numărului 
Campaniei, ieşirea din aria de acoperire Orange, terminarea creditului cartelei PrePay, depăşirea 
limitei de credit pentru abonamente, furtul cartelei SIM etc. 

• Organizatorul si Co-Organizatorul îşi declină răspunderea cu privire la orice solicitare emisă de către 
Participanţii care accesează Campania din afara teritoriului României, aceştia fiind obligaţi să suporte 
costurile suplimentare implicate de folosirea serviciilor Organizatorului în roaming. 

• Organizatorul se obligă: 
▪ să transmită Co-Organizatorului lista câștigătorilor sub forma securizata catre reprezentantul 

oficial desemnat de catre Carrefour in relatia cu Orange Romania, care sa cuprindă 
urmatoarele informații pentru fiecare număr de telefon declarat câștigător: numărul de telefon 
PrePay declarat câștigător, numele și prenumele utilizatorului și adresa acestuia de e-mail. 
Lista câștigătorilor va fi transmisă de Orange în termen de 21 de zile lucrătoare de la fiecare 
extragere (tragere la sorti).  

▪ sa retransmita lista câștigătorilor de rezerva la care se apeleaza la fiecare tragere la sorți. 
Această obligație este valabilă în cazul în care Co-Organizatorul ii notifică Organizatorului lista 
numerelor de telefon declarate inițial căștigătoare dar care nu sunt înregistrate în baza de date 
a Co-Organizatorului ca fiind asociate unui cont Act for Good Carrefour. Termenele menționate 
anterior rămân aplicabile și în acest caz, Organizatorul va transmite lista câștigătorilor de 
rezervă în termen de 21 de zile lucrătoare de la data primirii notificării de la Co-Organizator. 

• Co-Organizatorul se obligă: 
▪ sa aloce Premiile acordate în cadrul loteriei publicitare „Câștig din orice mișcare”, direct 

câștigătorilor anuntați de către Organizator.  
▪ sa aloce premiile acordate în cadrul loteriei „Câștig din orice mișcare” în termen de 5 zile 

lucrătoare din momentul primirii listei de câștigători de la Organizator, prin transmiterea 
voucher-ului în contul Act for Good asociat numărului de telefon declarat câștigător de către 
Organizator.  

▪ să-i notifice Organizatorului în termen de 5 zile lucrătoare lista numerelor de telefon declarate 
inițial câștigătoare care nu figurează ca fiind asociate unui cont Act for Good și către care nu a 
putut fi alocat premiul. 

▪ să emite vouchere a căror valabilitate să fie până la 31 mai 2023. 
▪ să nu prejudieze sub nicio formă activitatea Organizatorului în timpul sau după organizarea 

Campaniei, să nu aducă atingere numelui și imaginii Organizatorului, sub sancțiunea plății de 
daune interese. 

▪ să respecte normele de ordine publica și bunele moravuri. 



 

8 

 

 
 

• Participantul este singurul răspunzător pentru următoarele: 
▪ acurateţea datelor furnizate Organizatorului si Co-Organizatorul, incluzând dar fără a se limita 

la: număr de telefon şi alte date cu caracter personal declarate în cadrul Campaniei având 
drept scop participarea, validarea şi înmânarea premiului în cazul Participanţilor câştigători. 
Drept urmare, Organizatorul si Co-Organizatorul nu pot fi considerati responsabili pentru 
descalificarea Participantului ca urmare a furnizării de informaţii eronate; 

▪ posibilele dispute cu privire de drepturile deţinute asupra numerelor de telefon utilizate în cadrul 
Campaniei; 

▪ imposibilitatea unui Participant câştigător de a intra în posesia premiului din motive 
independente de Organizator si de Co-Organizator. 

 
 
10. MODIFICAREA REGULAMENTULUI 
 

• Organizatorul si Co-Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a 
suspenda/ întrerupe/ prelungi oricând desfăşurarea acestei Campanii, fără drept de compensare, 
orice modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului înainte de data la care va intra în vigoare.   

• Orice modificare adusă prezentului Regulament va fi autentificată de către notarul public şi va face 
parte integrantă din acest Regulament. Modificările urmează să producă efecte la data publicării lor 
pe pagina de internet a Organizatorului si a Co-Organizatorului, în secţiunea dedicată Campaniei. 

• Organizatorul si Co-Organizatorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru luarea la cunoştinţă 
de către Participanţi a modificărilor apărute în cadrul Campaniei, cât timp acestea sunt afişate pe 
pagina de internet a Campaniei. 

• În situaţia în care Campania este întreruptă/ suspendată, Organizatorul si Co-Organizatorul vor oferi 
premiile clienților care au participat la Campanie până la data suspendării sau întreruperii, în 
conformitate cu prezentul Regulament. 

 
11. PUBLICITATE 
 

• Participarea la Campanie implică acordul Participanţilor câştigători ca numele lor să poată fi publicate 
în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor 
şi a serviciilor de piaţă (republicată). 
 

12. FORTA MAJORA 
 

• Forta majoră, convenită ca fiind acel eveniment absolut imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după 
intrarea în vigoare a prezentului Regulament, care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească 
obligaţiile asumate prin acesta, exonereaza de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii. 

• Partea care invocă forţa majoră va notifica celeilalte părţi intervenţia cazului de forţă majoră în termen 
de cel mult 2 zile de la apariţia acestuia şi va solicita autorităţilor competente emiterea unui certificat 
constatator în termen de cel mult 4 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, urmând a înmâna 
celeilalte părţi certificarea emisă de autoritatea competentă în termen de maximum 48 ore de la 
obţinere. 

• Dacă durata confirmată a existenţei cazului de forţă majoră este mai mare de 10 zile, părţile se vor 
reuni în mod obligatoriu  pentru a decide condiţiile continuării tombolei publicitare „Câștig din orice 
mișcare” sau încetarea acesteia. 

• Exonerarea de răspundere operează numai pe durata existenţei cazului de forţă majoră. 
 

13.  RECLAMAŢII ŞI LITIGII 
 

• Orice reclamaţie care are legatură cu desfăşurarea Campaniei va fi adresată în scris Organizatorului 
si Co-Organizatorului, la adresa sediului social specificată în prezentul Regulament sau prin e-mail 
la adresa reclamatii@orange.ro si respectiv pentru Co-Organizator la adresa clienti@carrefour.com, 
în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat. 
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• Eventualele reclamaţii vor cuprinde în mod obligatoriu datele de identificare ale Participantului, 
precum şi motivele de fapt care stau la baza reclamaţiei. 

• Eventualele litigii apărute între Organizator, Co-Organizator şi Participanţii la Campanie se vor 
rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de 
instanţele judecătoreşti competente din Bucureşti.  

 
14. TAXE, IMPOZITE ŞI ALTE CHELTUIELI 
 

• Organizatorul si Co-Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru 
veniturile obţinute de către câştigători, în conformitate cu Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legatură cu acestea revenind 
în exclusivitate câştigătorilor.  

• Prin simpla participare la Concurs, câștigătorii declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare 
aplicat de Organizator si Co-Organizator.  

 
 
Orange România S.A.                                                                       CARREFOUR ROMÂNIA S.A 
Liudmila Climoc, Director Executiv                                                    Narcis Horhoianu, Director Marketing 
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Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei „Câștig din orice mișcare ” 
Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 
1. Orange România – operatorul de date cu caracter personal 

 
Orange România, cu sediul în Europe House, b-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53, sector 1, cod poștal 010665, 
București, România,  J40/10178/1996, Cod Unic de Înregistare: 9010105, ca organizator al Campaniei, 
este operator de date cu caracter personal și prelucrează datele cu caracter personal într-un mod 
confidențial, sigur și transparent.  
 

2. Orange România vă pune la dispoziție o adresă dedicată pentru orice cereri sau întrebări legate de 
modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate 

 
Pentru orice întrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, participanții 
pot utiliza adresa dedicată dpo@orange.ro. Alternativ, orice cereri cu privire la datele personale se pot 
adresa și prin poștă la adresa b-dul Lascăr Catargiu, nr. 47-53, sector 1, cod poștal 010665, București, 
România, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor Orange România. Vă rugăm ca în subiectul 
mesajului să precizați denumirea Campaniei, respectiv „Câștig din orice mișcare ”.  
 
 
Toate mesajele vor primi răspuns în termenul stabilit conform prevederilor legale (avându-se în vedere și 
posibilitățile tehnice de implementare a solicitărilor primite). 

 
3. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei 

 
În cadrul Campaniei, Societatea va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter 
personal: 
▪ date de identificare (numărul de telefon) în vederea înscrierii în campanie, 
▪ detalii cu privire la produsele și serviciile Orange care fac obiectul Campaniei, 
▪ detalii privind relația cu Orange (pentru a verifica eligibilitatea participantului la premiile oferite), 

conform art. 4 „Condiții de participare” din cadrul prezentului Regulament al Campaniei, 
▪ alte date necesare pentru derularea Campaniei (de exemplu, pentru confirmarea câștigătorului, date 

de identificare, precum: nume, prenume, adresa poștală, adresa de email, seria cartelei SIM Orange 
Prepay atribuită numărului de telefon înregistrat) și completarea procesului-verbal de predare a 
premiilor, conform legislației specifice aplicabile (de exemplu, nume, prenume, adresa poștală, data 
nașterii, CNP, serie cartelă SIM Orange Prepay atribuită numărului de telefon înregistrat în 
Campanie),  

Refuzul de a furniza datele personale sau de a adera la condițiile Regulamentului reprezintă neparticiparea 
în Campanie sau, în cazul participanților câștigători, declararea lor ca necâștigători.  
 

4. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul derulării Campaniei 
 

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Orange România, în 
calitate de organizator, direct și/sau prin intermediul partenerilor implicați în Campanie în vederea: 
organizării și desfășurării Campaniei; desemnării și validării câștigătorilor; atribuirii premiilor și îndeplinirii 
obligațiilor fiscale și contabile aferente organizatorilor de campanii promoționale.  
Totodată, Orange România va face publice datele câștigătorilor prin orice mijloace de comunicare, cum ar 
fi, de exemplu, platformele publice de socializare sau orice alte materiale publicitare. 
 

5. În calitate de participant la Campanie, aveți drepturi specifice cu privire la datele dumneavoastră cu 
caracter personal 

 
Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi: 
▪ dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele 

dumneavoastră cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre 
modul de prelucrare; 
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▪ dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter 
personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete; 

▪ dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu 
caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea 
scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost 
colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; 

▪ dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați 
exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu 
caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele 
dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea 
sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se 
verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra 
drepturilor dumneavoastră; 

▪ dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime 
pentru a prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și 
libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 

▪ dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe 
care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent 
și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator; 

▪ dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu 
Caracter Personal (ANSPDCP); 

▪ dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva operatorului în cazul în care considerați că 
drepturile de care beneficiați au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu 
caracter personal fără a se respecta dispozițiile legale în materie; 

▪ dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de 
vedere juridic a unei autorități de supraveghere care vă vizează; 

▪ dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, 
care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția 
cazului în care o astfel de prelucrare este necesară sau permisă de lege. 

 
6. Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite de către Orange România către partenerii implicați în 

Campanie sau către alte persoane autorizate 
 

Orange România poate comunica datele personale ale participanților unor terțe părți numai în următoarele 
situații: 
▪ Afiliați: datele personale pot fi comunicate societăților afiliate în scopuri de afaceri legitime, 
▪ Furnizori de servicii: Orange România poate contracta furnizori de servicii, agenți sau antreprenori 

care să asiste societatea în derularea Campaniei. Orange România solicită acestor terțe părți să 
respecte toate legile aplicabile privind protecția datelor și cerințele de securitate referitoare la datele 
personale ale participanților prin încheierea unui acord scris, 

▪ Consultanți sau parteneri externi Orange România care oferă asistență societății,  
▪ Parteneri implicați în Campanie în vederea atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și 

contabile aferente organizatorilor de campanii promoționale, 
▪ Autorități publice: Orange România poate comunica datele Clientului în cazul în care i se impune acest 

lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară 
în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a obligațiilor fiscale, proceselor juridice, 
investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații. 

 
7. Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor sau altor persoane 

 
Întrucât la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii 
Campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani.  
 

8. Orange România a aplicat măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor 
personale ale participanților și a implementat și durate specifice pentru ca datele personale să fie 
păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat. 
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Securitatea datelor: pentru a garanta siguranța datelor personale, Orange România a implementat o serie 
de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriale general acceptate în acest 
sens. Aceste mijloace de protecție nu acoperă acele date personale pe care participanții aleg să le 
comunice în spații publice online sau offline. 
 
Păstrarea datelor: Datele cu caracter personal ale participanților declarați necâștigători vor fi stocate de 
către Orange România pe perioada desfășurării Campaniei, respectiv până la validarea câștigătorilor.  
 
Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate de către Orange România conform prevederilor 
legale aplicabile în materie financiar-contabilă sau cât este necesar pentru a răspunde unei reclamații sau 
a ne apăra în cazul unui litigiu.  
 
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Orange România va șterge/distruge 
aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare într-un mod sigur. 
 

9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale 
 

Societatea are dreptul de a modifica prezenta Anexa nr. 1 la Regulament oricând pe durata desfășurării 
Campaniei. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Societății și/sau al Campaniei, respectiv va 
fi adusă la cunoștința participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la 
regulament/campanie promoțională.   
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Anexa nr. 2 la Regulamentul Oficial al Campaniei „Câștig din orice mișcare ” 
Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

 
1. Carrefour România S.A. – operatorul de date cu caracter personal 

 
Carrefour România S.A., persoană juridică română, cu sediul în str. Gara Herãstrãu, 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 RO 11588780, în calitate de Co-Organizator, în calitatea 
sa de operator de date cu caracter personal,  
 
Informează persoanele vizate reprezentate de câştigătorii Campaniei cu privire la modul în care le sunt 
prelucrate datele cu caracter personal şi drepturile de care acestia beneficiază potrivit legislației privind 
protecția datelor: 
 

2. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei 
 

În cadrul Campaniei, Carrefour România S.A. va prelucra de la câştigătorii Campaniei datele de 
identificare a căror prelucrare este necesară în vederea acordării premiilor constând în vouchere Carrefour 
(nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail asociate contului Act for Good). 
 

3. Scopul şi temeiul prelucrării datelor cu caracter personal  
 

Datele cu caracter personal ale câştigătorilor la Campanie vor fi prelucrate de către Carrefour România 
S.A., în calitate de Co-organizator,direct și/sau prin intermediul partenerilor implicați în Campanie: 
 

- în vederea furnizării premiilor constând în voucherele Carrefour şi gestionarea eventualelor sesizări 
şi întrebări ale câştigătorilor. 

Temeiul:  În vederea îndeplinirii scopului menționat mai sus, temeiurile de prelucrare sunt reprezentate, 
după caz de: (a) contractul încheiat cu câştigătorii și reprezentat de Regulamentul Campaniei; (b) obligațiile 
legale incidente și în baza cărora operatorul trebuie să primească și să gestioneze sesizările și întrebările 
adresate acestuia împreună cu (c) interesul legitim constând în necesitatea de gestionare a sesizărilor 
și/sau întrebărilor câştigătorilor. 
 

- pentru indeplinirea obligațiilor legale care incumbă Carrefour România S.A. în contextul premiilor 
acordate, de ex. în materie de arhivare. 

Temeiul: În vederea îndeplinirii scopului menționat mai sus, prelucrarea datelor utilizatorilor este 
necesară în vederea indeplinirii unor obligații legale de catre Carrefour România S.A. 
 

- în vederea constatării, exercitării sau apărării drepturilor aparținând Carrefour România S.A., în 
justiție, dacă va fi cazul. 

Temeiul: În vederea îndeplinirii scopului menționat mai sus, temeiul de prelucrare îl reprezintă interesul 
legitim al Carrefour România S.A., care constă în luarea măsurilor și întreprinderea formalităților necesare 
pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor acestuia in justitie.  
 
Furnizarea datelor în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință 
imposibilitatea acordării premiilor constând în vouchere. 
 
 

4. În legătură cu prelucrarea datelor tale cu caracter personal, aveți drepturi specifice şi 
anume: 

 
Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi: 
▪ dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele 

dumneavoastră cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre 
modul de prelucrare; 
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▪ dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter 
personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete; 

▪ dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu 
caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea 
scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost 
colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; 

▪ dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați 
exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu 
caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele 
dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea 
sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se 
verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra 
drepturilor dumneavoastră; 

▪ dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime 
pentru a prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și 
libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 

▪ dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe 
care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent 
și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator; 

▪ dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu 
Caracter Personal (ANSPDCP); 

▪ dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva operatorului în cazul în care considerați că 
drepturile de care beneficiați au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu 
caracter personal fără a se respecta dispozițiile legale în materie; 

▪ dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de 
vedere juridic a unei autorități de supraveghere care vă vizează; 

▪ dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, 
care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția 
cazului în care o astfel de prelucrare este necesară sau permisă de lege. 

 
5. Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite de către Carrefour România S.A. către partenerii 

implicați în Campanie sau către alte persoane autorizate 
 

Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei pot fi dezvăluite: 

▪ Afiliați: datele cu caracter personal personale pot fi comunicate societăților afiliate în scopuri de afaceri 
legitime, 

▪ Furnizori de servicii: Carrefour România S.A. poate contracta furnizori de servicii, agenți sau 
antreprenori care să asiste societatea în derularea Campaniei. Carrefour România S.A. solicită 
acestor terțe părți să respecte toate legile aplicabile privind protecția datelor și cerințele de securitate 
referitoare la datele personale ale câştigătorilor prin încheierea unui acord scris, 

▪ Consultanți sau parteneri externi Carrefour România S.A. care oferă asistență societății,  
▪ Parteneri implicați în Campanie în vederea atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor legale; 
▪ Autorități publice: Carrefour România S.A. poate comunica datele câştigătorilor în cazul în care i se 

impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare 
este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a obligațiilor legale, proceselor 
juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații. 

6. Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor sau altor persoane 
 

Întrucât la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii 
Campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani.  
 

7. Datele dumneavoastră cu caracter personal colectate în scopurile detaliate anterior, vor fi 
prelucrate pe perioada desfăşurării prezentei Campanii şi ulterior acestuia pe o durată ce nu va 
depăși 2 ani de la data furnizării datelor, sau pe o durată mai mare, în măsura în care acest lucru 
este necesar pentru apărarea drepturilor și intereselor Carrefour România S.A. în justiție. 
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La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Carrefour România S.A. va 
șterge/distruge aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare într-un mod sigur. 
 

8. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale 
 

Societatea are dreptul de a modifica prezenta Anexa nr. 2 la Regulament oricând pe durata desfășurării 
Campaniei. Orice astfel de modificare va fi adusă la cunoștința câştigătorilor prin aceleași mijloace prin 
care au fost încunoștințate cu privire la regulament/campanie promoțională.   
 

9. Pentru orice întrebări cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în 
legătură cu Campania „Câștig din orice mișcare” și pentru a vă exercita drepturile menționate 
mai sus, vă rugăm să vă adresați Responsabilului cu protecția datelor desemnat în cadrul 
Carrefour România SA, la adresa: dpo_romania@carrefour.com. 
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Anexa 3 – MAGAZINE CARREFOUR  

 
 
 

Nr. crt. Magazin / Locatie Adresa 

1 Hipermarket Baia Mare Bd. Bucuresti nr. 53, Baia Mare, jud. Maramures 

2 Hipermarket Baneasa Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 44A, Sector 1, Bucuresti 

3 Hipermarket Berceni Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Sector 4, Bucuresti 

4 Hipermarket Botosani Bd. Mihai Eminescu nr. 6, Botosani, jud. Botosani 

5 Hipermarket Braila 1 DN 21, sat Varsatura, comuna Chiscani, jud. Braila 

6 Hipermarket Brasov Calea Bucuresti nr. 107, Brasov, jud. Brasov 

7 Hipermarket Brasov AFI Bd. 15 Noiembrie nr. 78, Brasov, jud. Brasov 

8 Hipermarket Buzau Bd. Unirii nr. 232, Buzau, jud. Buzau 

9 Hipermarket Chiajna Autostrada Bucuresti-Pitesti, km 11.4, comuna Chiajna, jud. Ilfov 

10 Hipermarket Cluj Str. Avram Iancu nr. 492-500, Floresti, jud. Cluj 

11 Hipermarket Colentina Sos. Colentina nr. 426-426A, Sector 2, Bucuresti 

12 Hipermarket Colosseum Sos. Chitilei nr. 284, Sector 1, Bucuresti 

13 Hipermarket Constanta Bd-ul Tomis nr. 391, Constanta, jud. Constanta 

14 Hipermarket Corbeanca Sos. Bucuresti-Ploiesti, km 20, localitatea Balotești, jud. Ilfov 

15 Hipermarket Drobeta Bd. Mihai Viteazu nr. 78, Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinti 

16 Hipermarket Focsani Calea Moldovei nr. 32, Focsani, jud. Vrancea 

17 Hipermarket Galati Bd. George Cosbuc nr. 251, Galati, jud. Galati 

18 Hipermarket Iasi 1 Era Calea Pacurari nr.121, Iasi, jud. Iasi 

19 Hipermarket Iasi 2 Felicia Str. Bucium nr. 36, Iasi, jud. Iasi 

20 Hipermarket Mega Mall Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Sector 2, Bucuresti 

21 Hipermarket Obor Str. Ziduri Mosi  nr. 23, Sector 2, Bucuresti 

22 Hipermarket Oradea 1 Lotus Str. Nufarului nr. 30, Oradea, jud. Bihor 

23 Hipermarket Oradea 2 Era Calea Aradului nr. 62, Oradea, jud. Bihor 

24 Hipermarket Orhideea Splaiul Independentei nr. 210-210B, Sector 6, Bucuresti 

25 Hipermarket Park Lake Str. Liviu Rebreanu nr. 4, Sector 3, Bucuresti 

26 Hipermarket Piatra Neamt Bd. Decebal nr. 79, Piatra Neamt, jud. Neamt 

27 Hipermarket Pitesti Intersectia DN 65B cu A1, comuna Bradu, jud. Arges 

28 Hipermarket Ploiesti DN 1B, km 6, Comuna Blejoi, jud. Prahova 

29 Hipermarket Ramnicu Valcea Bd. Ferdinand nr. 38, Ramnicu Valcea, jud. Valcea 

30 Hipermarket Roman Str. Mihai Viteazu nr. 3, Roman, jud. Neamt 

31 Hipermarket Satu Mare Str. Careiului nr. 17, Satu Mare, jud. Satu Mare 

32 Hipermarket Sibiu Sos. Sibiului nr. 5, DN1, Km 306, comuna Selimbar, jud. Sibiu 

33 Hipermarket Suceava Calea Unirii nr. 27B, Suceava, jud. Suceava 

34 Hipermarket Targoviste Bd. Regele Ferdinand nr. 6, Targoviste, jud. Dambovita 

35 Hipermarket Targu Jiu Strada Termocentralei nr. 10, Targu Jiu, jud. Gorj 

36 Hipermarket Targu Mures Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 242, Targu Mures, jud. Mures 
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37 
Hipermarket Timisoara 
Dermatina 

Calea Sagului nr.100, Timisoara, jud. Timis 

38 Hipermarket Unirii Bd. Corneliu Coposu nr. 2, Sector 3, Bucuresti 

39 Hipermarket Vulcan Sos. Mihail Sebastian nr. 88, Sector 5, Bucuresti 

40 Hipermarket Zalau Bd. Mihai Viteazul nr. 58 B, Zalau, jud. Salaj 

41 Hipermarket Sf Gheorghe Str. Lunca Oltului nr. 31-35, Sfantu Gheorghe, jud. Covasna 

42 Hiprmarket Barlad Value Center Bd. Republicii nr. 320, Barlad, jud. Vaslui 

43 Hipermarket Ploiesti Democratiei Piata 1 Decembrie 1918 nr. 1, Ploiesti, jud. Prahova 

44 Market Alexandria Str. Libertatii nr. 242, Alexandria, jud. Teleorman 

45 Market Arad Alfa Str. Tunarilor nr. 1A, Faleza Sud, Arad, Jud. Arad 

46 Market Bacau Marasesti Str. Marasesti nr. 114, Bacau, jud. Bacau 

47 Market Bacau Piata Sud Str. Marasesti nr. 98, Bacau, jud. Bacau 

48 Market Bacau Republicii Str. Republicii nr. 74, Bacau, jud. Bacau 

49 Market Baicoi Str. Republicii nr. 107, Baicoi, jud. Prahova 

50 Market Berceni Ilfov Bd. 1 Mai nr. 61 E, comuna Berceni, jud Ilfov 

51 Market Bistrita Retail Park Calea Moldovei nr. 13, Retail Park, Bistrita, judet Bistrita Nasaud 

52 Market Boldesti Scaieni Str. Stadionului nr. 60, Boldesti Scaeni, jud. Prahova 

53 Market Botosani Piata Mare Str. Armeana nr. 2, Botosani, jud. Botosani 

54 Market Braila Dunarea 
Str. Mihai Eminescu nr. 90, Complex Comercial Dunarea, Braila, jud. 
Braila 

55 Market Brasov Astra Calea Bucuresti nr. 71, Brasov, jud. Brasov 

56 Market Brasov Faget Str. 13 Decembrie nr. 55, 57, 59, Brasov, jud. Brasov 

57 Market Brasov ITC Bd. Alexandru Vlahuta nr.10, Brasov, jud.Brasov 

58 Market Brasov Magnolia Str. Cris nr.18, Cartier Racadau, Brasov, jud. Brasov 

59 Market Brasov Onix 
Bd. Grivitei nr. 77, 79, 81, 83 si Str. 13 Decembrie nr. 15, bl. 1, 
Brasov, jud. Brasov 

60 Market Brasov Privilegio Str. Traian nr. 4, Brasov, jud. Brasov 

61 Market Brasov Victoriei Bd. Victoriei nr. 4, Brasov, jud. Brasov 

62 Market Bucuresti Caramfil Str. Nicolae Caramfil nr. 71 - 73, Sector 2, Bucuresti 

63 Market Bucuresti Chilia Veche Str. Chilia Veche nr. 2, Sector 6, Bucuresti 

64 Market Bucuresti Crangasi Calea Crangasi nr. 87, Sector 6, Bucuresti 

65 Market Bucuresti Cultural Bd. Alexandru Obregia nr. 31, bl. 15, Sector 4, Bucuresti 

66 Market Bucuresti Delfinului Sos. Pantelimon nr. 249, bl. 48, Sector 2, Bucuresti 

67 Market Bucuresti Drumul Taberei Bd. Drumul Taberei nr. 124, Sector 6, Bucuresti 

68 Market Bucuresti Gorjului Bd. Iuliu Maniu nr. 140, Sector 6, Bucuresti 

69 Market Bucuresti Piata Minis Aleea Barajul Dunarii nr. 3, Sector 3, Bucuresti 

70 Market Bucuresti Razoare Sos. Panduri nr. 71, Sector 5, Bucuresti 

71 Market Bucuresti Veteranilor Bd. Iuliu Maniu nr. 78, 78-80, 92D, Sector 6, Bucuresti 

72 Market Buzau Dacia Piata Daciei nr. 1, Complex Comercial Dacia, Buzau, jud. Buzau 

73 Market Buzau Hala Centrala Str. Lt. Constantin Godeanu nr. 5, Piata Centrala Buzau, jud. Buzau 
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74 Market Buzau Unirii Bd. Unirii, bl. B 11, Buzau, jud. Buzau 

75 Market Cajvana Str. Cajvana nr. 523, Cajvana, jud. Suceava 

76 Market Calan Str. Independentei nr. 17, Calan, jud. Hunedoara 

77 Market Calimanesti Calea lui Traian nr. 824 Calimanesti, jud Valcea 

78 Market Campina Str. Republicii nr. 16-18, Campina, jud. Prahova 

79 Market Caransebes Str. Mihai Viteazu nr.18, Caransebes, jud. Caras-Severin 

80 Market Cisnadie Str. Tiberiu Ricci nr.1, Cisnadie, jud.Sibiu 

81 
Market Cluj 13 Gara Noua (Gara 
Mica) 

Piata Garii nr. 1-3, Gara Mica, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

82 Market Cluj Floresti Str. Eroilor nr. 13, Floresti, jud. Cluj 

83 Market Cluj Manastur 
Str. Bucegi nr. 19, Centrul Comercial Winmarkt Somes, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj 

84 Market Cluj Marasti Calea Dorobantilor FN, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

85 Market Constanta 1 Decembrie Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 10, Constanta, jud. Constanta 

86 Market Constanta Antoniadis Str. Stefan cel Mare nr. 72, Constanta, jud. Constanta 

87 Market Constanta Ciresica Str. Cismelei nr. 8, Constanta, jud. Constanta 

88 Market Craiova 1 Mai Bd. 1 Mai nr. 78 (Piata 1 Mai), Craiova, jud. Dolj 

89 Market Craiova Bd. Oltenia Bd. Oltenia nr. 1E, Craiova, jud. Dolj 

90 Market Craiova Calea Bucuresti Calea Bucuresti nr. 40-44, Craiova, jud. Dolj 

91 Market Craiova Piata Centrala Calea București nr. 51 B, Craiova, jud. Dolj 

92 Market Craiova Spital Judetean Str. Tabaci nr. 2, Craiova, jud. Dolj 

93 Market Dancu Str. Dacilor nr. 44B, localitatea Dancu, jud. Iasi 

94 Market Dej Str. Unirii nr. 2, Dej, jud. Cluj 

95 Market Deva 
Strada 22 Decembrie nr.37, Complexul Comercial Ulpia, Deva, jud. 
Hunedoara 

96 Market Drobeta Revolutiei 
Bd. Revolutiei 16-22 Decembrie 1989 nr. 19, Drobeta-Turnu Severin, 
jud. Mehedinti 

97 Market Drobeta T. Vladimirescu 
Bd. Tudor Vladimirescu nr. 265, Strada Petre Sergescu nr. 2, sc. 6, 
Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinti 

98 Market Fagaras Str. Nicolae Balcescu nr. 25, Fagaras, jud. Brasov 

99 Market Filiasi Str. Racoteanu nr. 170, bl. 15-16, Filiasi, jud. Dolj 

100 Market Galati 1 Decembrie Str. 1 Decembrie 1918 nr. 7, bl. S4, sc. 1,Galati, jud. Galati 

101 Market Galati Dunarea Bd. Brailei nr. 220, Galati, jud. Galati 

102 Market Galati Gorunului Aleea Gorunului nr. 6C, Galati, jud. Galati 

103 Market Galati Micro 19 Complex Comercial Micro 19, Unitatea nr. 19, Galati, jud. Galati 

104 Market Galati Navelor Str. Navelor nr. 5, bl. Siret 1, sc. 1-2, Galati, jud. Galati 

105 Market Galati Potcoava 
Str. Brailei nr.17, Cartier Mazepa 1, Complex Comercial Potcoava de 
Aur, Galati, jud. Galati 

106 Market Gilau Str. Principala nr. 229, sat Gilau, comuna Gilau, jud. Cluj 

107 Market Giroc Calea Timisoarei nr.1, Giroc, jud. Timis 
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108 Market Husi Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 19, Husi, jud. Vaslui 

109 Market Iasi Bucium Sos. Bucium nr. 17, Iasi, jud. Iasi 

110 Market Iasi Ciurchi Vasile Lupu Str. Ciurchi nr. 146-150, cladirea EON, Iasi, jud. Iasi 

111 Market Iasi Hala Centrala 
Str. Anastasie Panu nr. 46, Centrul Comercial Hala Centrala, Iasi, jud. 
Iasi 

112 Market Iasi Iulius Mall 
Bd.Tudor Vladimirescu FN, complex Tudor Vladimirescu, Iulius Mall, 
Iasi, jud. Iasi 

113 Market Iasi Salciilor Str. Salciilor nr.8, Bl. 828, tronson II si III, Iasi, jud. Iasi 

114 Market Lugoj Str. Nicolae Balcescu nr. 5, Lugoj, jud. Timis 

115 Market Lugoj Bucegi Str. Bucegi nr. 1-3, Lugoj, jud. Timis 

116 Market Marghita Str. 1 Decembrie 1918 nr.10, Marghita, jud. Bihor 

117 Market Mioveni Bd. Dacia nr. 269, Str. Postei, bl. D1, Mioveni, jud. Arges 

118 Market Moinesti Str. Tudor Vladimirescu, bl.5, sc. A, Moinesti, jud. Bacau 

119 Market Nadlac Piata Unirii nr. 4, 6, 6A, Nădlac, jud. Arad 

120 Market Navodari 15 Est Str. Albinelor nr. 9, Navodari, jud. Constanta 

121 Market Navodari Scoala 1 Str. Albinelor nr. 13, Navodari, jud Constanta 

122 Market Nojorid Drumul National nr. 93, comuna Nojorid, jud. Bihor 

123 Market Oradea Crisul Str. Republicii nr. 30, Oradea, jud. Bihor 

124 Market Pascani Str. 1 Decembrie 1918 nr. 62 - 64, Pascani, jud. Iasi 

125 Market Petrosani Str. Horea nr. 7, Petrosani, jud. Hunedoara 

126 Market Piatra Neamt Bd. Traian nr. 82 (fost 130), Piata Neamt, jud. Neamt 

127 Market Pitesti Centru Str. Victoriei nr. 85, Pitesti, jud. Arges 

128 Market Ploiesti Big Str. 1 Decembrie 1918 nr. 4, Ploiesti, jud. Prahova 

129 Market Ploiesti Centru Bd. Republicii nr. 17-25, Ploiesti, jud. Prahova 

130 Market Ploiesti Dacia Bd. Republicii nr. 177, Bl. 10E, Ploiesti, jud. Prahova 

131 Market Ploiesti Vest Sos. Vestului nr. 3, Ploiesti, jud. Prahova 

132 Market Predeal Str. Mihail Saulescu nr. 111, Predeal, jud. Brasov 

133 Market Ramnicu Valcea Str. Doctor Hacman nr. 29A, Ramnicu Valcea, jud. Valcea 

134 
Market Ramnicu Valcea 
Winmarkt 

Calea lui Traian nr. 127, Ramnicu Valcea, jud. Valcea 

135 Market Resita Govandari Str. Fagarasului nr.15, Resita, Jud. Caras-Severin 

136 Market Resita Nera 
Piata 1 Decembrie 1918 nr.1, Complexul Comercial Nera, Resita, jud. 
Caras-Severin 

137 Market Roman Str. Sucedava nr. 133 - 139, Roman, jud. Neamt 

138 Market Sanmartin Bd. Felix nr.68, Sanmartin, jud. Bihor 

139 Market Sannicolau Str. Republicii nr. 17, Sannicolau, jud. Timis 

140 Market Severin 
Str. Horia nr. 12, Complexul Comercial Decebal, Drobeta-Turnu 
Severin, jud. Mehedinti 

141 Market Sighet Piata 1 Decembrie 1918 nr. 23 A, Sighetu Marmatiei, jud. Maramures 

142 Market Simeria Bd. Avram Iancu, Simeria, jud. Hunedoara 

143 Market Siria Str. Regiment Infanterie nr. 187A, comuna Siria, jud. Arad 
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144 Market Slatina Steaua Str. Crisan nr. 1A, Slatina, jud. Olt 

145 Market Slatina Winmarkt Str. A. I. Cuza nr. 20, Slatina, jud. Olt 

146 Market Slobozia Decebal Str. Decebal nr. 6, Slobozia, jud. Ialomita 

147 Market Stefanesti Arges Str. Coasta Campului nr. 56B, Stefanestii de Arges, jud. Arges 

148 Market Stefanestii de Jos Sos. Stefanesti nr. 71, Stefanestii de Jos, jud. Ilfov 

149 Market Stefanestii de Jos 
Str. Europa nr.9bis, Complex Rezidential Cosmopolis, Stefanestii de 
Jos, jud. Ilfov 

150 Market Targoviste Mondial Str. Tricolorului nr. 2, Targoviste, jud. Dambovita 

151 Market Targoviste Pavcom Str. Garii nr. 6, Targoviste, jud. Dambovita 

152 Market Targu Frumos Str. Stefan cel Mare nr. 2, Targu Frumos, jud. Iasi 

153 Market Targu Jiu Ana Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 19, Targu Jiu, jud. Gorj 

154 Market Targu Jiu Hotel Gorj Calea Eroilor nr. 6, Targu Jiu, jud. Gorj 

155 Market Targu Jiu Piata Centrala Calea Unirii nr. 2C, Piata Centrala, Targu Jiu, jud. Gorj 

156 
Market Targu Jiu Piata Mica 1 
Decembrie  

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 70, Targu Jiu, jud. Gorj 

157 Market Targu Mures Favorit Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 217, Targu Mures, jud. Mures 

158 Market Targu Mures Mall 
Piata Victoriei nr. 14, Centrul Comercial Mures Mall, Targu Mures, jud. 
Mures 

159 Market Targu Mures Voinicenilor Str. Voinicenilor nr. 52, Targu Mures, jud. Mures 

160 Market Timisoara 1 Decembrie Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, Timisoara, jud Timis 

161 
Market Timisoara Bogdanestilor 
Cetatii 

Bd. Cetatii nr. 1A, Timisoara, jud. Timis 

162 Market Timisoara Clasic Bd. Dambovita nr. 49A, Timisoara, jud. Timis 

163 Market Timisoara Dacia Piata Dacia, Str. Burebista nr. 11, Timisoara, jud. Timis 

164 
Market Timisoara Gheorghe 
Lazar 

Str. Gheroghe Lazar nr. 9, Timisoara, jud Timis 

165 Market Timisoara Mures Str. Mures nr. 188-190, Timisoara, jud. Timis 

166 Market Timisoara Piata Lipovei  Str. Perlei nr.16A, Timisoara, jud. Timis 

167 Market Timisoara Uranus Str. Uranus nr. 9, Timisoara, jud. Timis 

168 Market Timisoara Str. Bucovinei nr. 47, Timisoara, jud. Timis 

169 Market Valea Calugareasca Drumul National 1B nr. 217 B, Valea Calugareasca, jud. Prahova 

170 Market Valea Lupului Str. Garoafei nr. 45, Valea Lupului, jud. Iasi 

171 Market Vaslui Traian Bd. Traian nr. 64-66, Vaslui, jud. Vaslui 

172 Market Zalau Str. Iuliu Maniu nr. 25, Complexul Comercial Silvania, Zalau, jud. Salaj 

173 Market Timisoara Bega Str. Carol Telbisz nr. 3, Timisoara, jud. Timis 

174 Market Slatina Vailor Str. Vailor nr. 20, Slatina, jud. Olt 

175 Market Arad Str. Sefan cel Mare nr. 54, Arad, jud Arad 

176 Market Arad Ziridava Bd. Revolutiei nr. 39 - 41, Arad, jud Arad 

177 Market B. Vacarescu Str. B. Vacarescu nr. 154 - 158, Sector 2, Bucuresti 

178 Market Bacau Str. Mioritei nr. 27, Bacau, judetul Bacau 

179 Market Baia Mare Str. G. Cosbuc nr.18, Baia Mare, jud. Maramures 
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180 Market Baia Mare Aleea Marasti nr. 4, Baia Mare, jud. Maramures 

181 Market Bistrita Str. Garii nr. 48, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud 

182 Market Braila Str. Transilvaniei nr. 1-5, Braila, jud. Braila 

183 Market Brasov Str. Zorilor nr. 4, Brasov, jud. Brasov 

184 Market Brasov Str. Uranus nr.1, Brasov, jud. Brasov 

185 Market Brasov Str. N. Balcescu nr.  62, Brasov, jud. Brasov 

186 Market Campulung Str. I.C.Bratianu nr. 8, Campulung, judetul Arges 

187 Market Cernavoda Str. Cazarmii nr. 1, Cernavoda, jud. Constanta 

188 Market City Mall Sos. Oltenitei nr. 4 A, City Mall, Sector 4, Bucuresti 

189 Market Cluj-Napoca Str. Regele Ferdinand nr. 22-26, Cluj-Napoca, jud.Cluj 

190 Market Cluj-Napoca Str. Pasteur nr. 75, Cluj-Napoca, jud.Cluj 

191 Market Constanta  Bd. Tomis nr. 235, Constanta, jud Constanta 

192 Market Constanta  Str. Rascoala din 1907 nr.8, Constanta, jud. Constanta 

193 Market Deva  Calea Zarandului FN, Deva, jud. Hunedoara 

194 Market Dorobanti Calea Dorobantilor nr. 31-33, Sector 1, Bucuresti,  

195 Market Drumul Taberei Str. Brasov nr. 23A, Sector 6, Bucuresti 

196 Market Falticeni Str. Revolutiei 1, Falticeni, jud. Suceava 

197 Market Ferdinand Bd. Ferdinand I nr. 118, Sector 2, Bucuresti 

198 Market Galati  Str. Macedona nr. 5, Galati, jud Galati 

199 Market Galati  Str. Domneasca nr. 24, Galati, jud. Galati 

200 Market Giurgiu  Str. Constantin Brincoveanu nr. 88, Giurgiu,  judetul Giurgiu 

201 Market Hateg  Piata Unirii nr. 2, Hateg, jud. Hunedoara 

202 Market Iasi  Str. Arcu nr. 29, Iasi, jud. Iasi 

203 Market Iasi  Piata Voievozilor nr. 1, bl. A8- A9, Iasi, jud Iasi 

204 Market Iasi  Str. Palat nr.1, Moldova Mall, Iasi, jud.Iasi 

205 Market Mangalia  Str. Portului nr 44A, Mangalia, jud. Constanta 

206 Market Medias  Str. Carpati nr. 1, 3, 5, 5A si 7, Medias, jud. Sibiu 

207 Market Minis Aleea Barajul Dunarii nr.12A, Sector 3, Bucuresti 

208 Market Oltenita  Str. Cuza Voda nr. 131, Oltenita,  jud. Calarasi 

209 Market Onesti  Str. Marasesti nr. 15, Onesti, jud. Bacau 

210 Market Oradea Piata Cetatii nr. 1, Oradea, jud. Bihor 

211 Market Orsova  Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 14, Orsova, jud. Mehedinti 

212 Market Petrosani  Str. 1 Decembrie 1918 nr.135, Petrosani,  jud. Hunedoara 

213 Market Piatra Neamt  Bd. Decebal nr. 3, Piatra Neamt, jud.Neamt 

214 Market Ploiesti Bd. Libertatii nr. 4, Ploiesti, jud. Prahova 

215 Market Promenada Calea Floreasca 246 B, Promenada Mall, Sector 2, Bucuresti  

216 Market Ramnicu Valcea  Bd. Magheru nr 13-15, Ramnicu Valcea, jud. Valcea 

217 Market Ramnicu Valcea   Calea lui Traian nr. 121, Ramnicu Valcea, jud. Valcea 

218 Market Rasnov  Calea Brasovului nr. 1, Rasnov, jud. Brasov 

219 Market Resita  Bd. Republicii nr. 5-7, Resita, jud. Caras-Severin 



 

22 

 

220 Market Sebes Str. Decebal nr. 1, Sebes, jud. Alba 

221 Market Sibiu Bd. Victoriei nr. 42, Sibiu, jud. Sibiu 

222 Market Sinaia  Bd. Carol nr. 41, Centrul Comercial Carpati, Sinaia, jud. Prahova  

223 Market Slatina Str. Cornisei nr. 11 C, Slatina,  jud. Olt 

224 Market Slatina Aleea Muncii nr. 2, Slatina, jud. Olt 

225 Market Targu Mures Bd. 1848 nr. 46A, Targu Mures, jud. Mures 

226 Market Timisoara Str. Ranetti nr. 28, Timisoara, jud. Timis 

227 Market Timisoara  Str. Liviu Rebeanu nr. 145-147, Timisoara, jud. Timis 

228 Market Tulcea  Str. Babadag nr.159, Coral Plaza Mall, Tulcea, jud.Tulcea 

229 Market Turda  Str. Republicii nr. 13 -14, Turda, jud. Cluj 

230 Express Otopeni  Calea Bucurestilor nr. 224E, Otopeni. jud. Ilfov 

231 Express Sibiu  Str. Alexandru Papiu-Ilarian nr. 2, Sibiu, jud. Sibiu 

232 Express Sibiu  Str. Avram Iancu nr. 1-3, Sibiu, jud. Sibiu 

233 Express Bucuresti  Str. Dristorului nr. 91-95, Sector 3, Bucuresti  

234 Express Bucuresti Gara de Nord Piata Garii de Nord nr.1-3, Sector 1, Bucuresti 

235 Express Alexandria Str. Libertatii bl. L7-L8, Alexandria, jud. Teleorman 

236 Express Arad Avram Iancu Piata Avram Iancu nr. 18, jud. Arad 

237 Express Arad Orizont Str. Sighisoara nr. 6, bl. 547A, Arad, jud Arad 

238 Express Bacau Piata Centrala Str. Dumbravei nr. 4, bl. 4, Sc. A, Bacau, jud. Bacau 

239 Express Bacau Prieteniei Str. Prieteniei nr.14, Bacau, jud. Bacau 

240 Express Baia Mare  Bd. Traian nr. 3, Baia Mare, jud. Maramures 

241 Express Baile Felix Str. Primaverii nr. 18C, Baile Felix, jud.t Bihor 

242 Express Bistrita Str. Imparatul Traian nr. 57B, Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud 

243 Express Botosani Bulevard Bd. Mihai Eminescu nr. 48, Botosani, jud. Botosani 

244 Express Brasov Grandis  Str. Ștefan Baciu nr. 64, Brasov, jud. Brasov 

245 Express Brasov Muresenilor Str. Sfantul Ioan nr. 2, Brasov, jud. Brasov 

246 Express Brasov Str. Liviu Babes nr. 3, Brasov, jud. Brasov 

247 Express Brasov Str. Iuliu Maniu nr. 43, Brasov, jud. Brasov 

248 Express Brasov Str. Vlahuta nr. 2, Brasov, jud. Brasov 

249 Express Bucuresti Str. Constantin Brancusi nr. 23, bl. T4-T5, Sector 3, Bucuresti 

250 
Express Bucuresti Apusului 
Residence 

Drumul Bacriului nr. 36 D, Rezidential Apusului, sat Rosu, jud. Ilfov 

251 Express Bucuresti Business Park Str. Menuetului nr.12, Sector 1, Bucuresti 

252 Express Bucuresti Fundeni  Sos. Fundeni nr. 159, Sector 2, Bucuresti 

253 Express Bucuresti Globalworth  
Str. Ing. George Constantinescu nr. 4B, Globalworth Campus, Sector 
2, Bucuresti 

254 Express Bucuresti Green Court 
Str. Gara Herastrau nr. 4C Green Court, Cladirea B, Sector 2, 
Bucuresti 

255 Express Bucuresti Huedin Uioara Str. Uioara nr. 15, Sector 4, Bucuresti 

256 Express Bucuresti Petru Rares Str. Petru Rares nr.5-9, sector 1, Bucuresti 

257 Express Bucuresti Rotar Park Bd. Iuliu Maniu nr. 244J, Sector 6, Bucuresti 

258 Express Bucuresti Sincai Bd. Sincai nr. 1-1A, Sector 4, Bucuresti 
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259 Express Bucuresti Uverturii  Bd.. Uverturii nr. 85, bl. O14, Sector 6, Bucuresti 

260 Express Bucuresti Bd. Ion Mihalache nr. 106, Sector 1, Bucuresti 

261 Express Bucuresti Str. Ion Campineanu nr.11, Sector 1, Bucuresti 

262 Express Bucuresti Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, Sector 3, Bucuresti 

263 Express Bucuresti Calea Victoriei 155, Sector 1, Bucuresti 

264 Express Bucuresti Sos. Salaj nr. 315-323, sector 5, Bucuresti 

265 Express Buzau Caragiale Bd Unirii, bl. P0P1, Buzau, jud. Buzau 

266 Express Chiajna Apeductului  Str. Apeductului nr. 38, sat Rosu, Militari Residence, jud. Ilfov 

267 Express Cluj Aurel Vlaicu Str. Aurel Vlaicu nr. 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

268 
Express Cluj Brinel Nicolae 
Titulescu 

Bd. Nicolae Titulescu nr. 4, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

269 Express Cluj Diana Str. Lacramioarelor nr. 2, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

270 Express Cluj Dunarii Str. Dunarii nr. 26, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

271 Express Cluj Floresti Florilor  Str. Florilor nr. 194, localitata Floresti, jud. Cluj 

272 Express Cluj Minerva Bucegi Str. Bucegi nr. 7, Cluj Napoca, jud. Cluj 

273 Express Cluj Nicolae Steinhardt Str. Nicolae Steinhardt nr. 2-4, bl. B-C, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

274 Express Cluj Observatorului Str. Observatorului nr. 109A, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

275 
Express Cluj-Napoca Septimiu 
Albini 

Str. Septimiu Albini nr. 140, Cluj-Napoca, jud Cluj 

276 Express Cluj-Napoca 
Str. Baba-Novac nr. 19, Piata Stefan cel Mare nr. 18, Cluj-Napoca, 
jud.Cluj 

277 Express Cluj-Napoca Str. Aurel Vlaicu nr. 8, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

278 Express Cluj-Napoca Calea Floresti nr. 81, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

279 Express Constanta Sos. Mangaliei nr. 74, Constanta, jud. Constanta 

280 Express Constanta Piata C E T 
Aleea Albatros nr. 4, bl. AaV23, RDC (piata CET), Constanta, jud. 
Constanta 

281 
Express Constanta Tic Tac 
Tomis 

Str. Cismelei nr. 16, Constanta, jud. Constanta 

282 Express Craiova Nicolae Iorga Str. Nicolae Iorga nr. 122-124, bl. A44-A45, Craiova, jud. Dolj 

283 Express Craiova Valea Rosie  Str. General Magheru nr. 130, Craiova, jud. Dolj 

284 Express Deva 22 Decembrie Str. 22 Decembrie nr. 13, Deva, jud. Hunedoara 

285 Express Deva Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 11B, Deva, jud. Hunedoara 

286 Express Dorobanti Calea Dorobanti nr. 102-110, bl. 2, Sector 1, Bucuresti 

287 Express Fieni Str. Runcului nr. 29, Fieni, jud. Dambovita 

288 
Express Floresti Optimus Avram 
Iancu 

Str. Avram Iancu nr. 454, localitatea Floresti, jud. Cluj 

289 Express Floresti Stejarilor Str. Stejarului nr. 35, localitatea Floresti, jud. Cluj 

290 Express Floresti Str. Avram Iancu nr. 408J, comuna Floresti, jud. Cluj 

291 Express Galati Mazepa Bd. Brailei nr. 19, bl. R3, Galati, jud. Galati 

292 Express Galati Oltului Str. Oltului nr. 36, Galati, jud. Galati 

293 Express Galati Tiglina Str. Brailei nr. 163, bl. A3, Galati, jud. Galati 

294 Express Hunedoara Gambrinus Bd. Dacia nr. 6 bis, Hunedoara, jud. Hunedoara 
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295 Express Husi Str. Victoriei bl.4, sc. A, Husi, jud. Vaslui 

296 Express Husi Str. Stefan cel Mare, nr. 23, Husi, jud. Vaslui 

297 Express IASI Carpati Str. Carpati F.N. (intre blocurile 910-912), Iasi, jud. Iasi 

298 Express Iasi Ciric Str. Ciric nr. 2, Iasi, jud Iasi 

299 Express Iasi Dacia Bd. Dacia nr. 61-63, bl. DD 8-9, Iasi, jud Iasi 

300 Express Iasi Gemi Str. Galata nr. 5-9, bl. F3A, Iasi, jud. Iasi 

301 Express Iasi Nicolina Sos. Nicolina nr. 116, bl. 1011, Iasi, jud. Iasi 

302 Express Iasi Pacurari Sos. Pacurari nr. 23, Iasi, jud Iasi 

303 Express Iasi Tatarasi Str. Tătărași nr. 73-75, Iasi, jud. Iasi 

304 Express Iasi Str. Costache Negri nr.12, bl. G3, Iasi, jud. Iasi 

305 Express Ivesti Str. General Nicolae Grigorescu nr. 598, sat Ivesti, jud. Galati 

306 Express Maracineni Maracineni nr. 468 A, jud. Arges 

307 Express Mario Plaza Calea Dorobanti nr.172, Sector 1, Bucuresti 

308 Express Oradea Republicii Calea Republicii nr.1, Oradea, jud. Bihor 

309 Express Oradea Xenopol Str. Dimitrie Xenopol nr. 39, Oradea, jud. Bihor 

310 Express Pechea Str. Galati nr. 222, comuna Pechea, sat Pechea, jud.Galati 

311 Express Pitesti Business Forum Str. I.C. Bratianu nr. 48-52 Pitesti, Arges 

312 Express Pitesti Complex Albina Str. Alunului nr. 27, Pitești, jud. Arges 

313 Express Pitesti Fratii Golesti Str. Fratii Golesti nr. 61, bl. S9A, Pitesti, jud Arges 

314 Express Ploiesti Carpati Piata Mihai Viteazu nr. 4, bl. 11B1-11 B2, Ploiesti, jud Prahova 

315 Express Ploiesti Gh. Doja Str. Gh. Doja nr. 101 C, Ploiesti, jud. Prahova 

316 Express Prejmer Str. Magazinului nr. 509, Prejmer, jud. Brasov 

317 Express Sibiu Piata Rahova Str. Rahovei nr. 45, Sibiu, jud. Sibiu 

318 Express Sibiu Revolutiei Str. Revoluției nr. 1A, Sibiu, jud. Sibiu 

319 Express Sibiu Str. Dr. Ion Moga nr.1B, Sibiu, jud. Sibiu 

320 Express Sibiu Str. Mihai Viteazu nr. 5, Sibiu, jud. Sibiu  

321 
Express Sibiu Magnolia 
Residence 

Calea Șurii Mici FN, Magnolia Residence, Imobil B6, Sibiu, jud. Sibiu 

322 Express Slatina Astra Str. Primaverii nr. 8, Slatina, jud Olt 

323 Express Slobozia Azur Bd. Matei Basarab nr. 30, Slobozia, jud. Ialomita 

324 Express Stefanesti Cosmopolis Șos. de Centură nr. 50, Stefanestii de Jos, jud. Ilfov 

325 Express Timisoara Piata 700 Str. Coriolan Brediceanu nr. 6 A, Timisoara, jud. Timis 

326 Express Timisoara Piata Traian Piata Traian nr. 7, Timisoara, jud. Timis 

327 Express Timisoara Torontalului Calea Torontalului nr. 53, Timisoara, jud. Timis 

328 Express Zalau Str. Mihai Viteazu 17, Zalau, jud. Salaj 

 


