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Regulament de participare pentru campania 

„Cumperi? Te înnoiești! Premii de la Vanbet primești!” 

Art. 1. ORGANIZATORUL 

1.1. Prezenta campanie intitulata „Cumperi? Te înnoiești! Premii de la Vanbet primești!” (denumita in 

continuare „Campania”) este organizata de societatea comerciala S.C Vanbet S.R.L., cu sediul social în 

sat Sălcioara nr 15, comuna Banca, județul Vaslui, înmatriculată la ONRC sub nr J37/41/2001, C.U.I 

RO13730104, reprezentată legal prin administrator Bogos Fănel, denumita in cele ce urmeaza 

„Organizatorul”. 

1.2. Regulamentul Campaniei, intocmit in forma scrisă, este disponibil in mod gratuit, oricarui solicitant, 

la sediul social, din sat Sălcioara nr 15, com Banca, jud Vaslui, magazinele societății din orașele 

Bârlad, Vaslui și Iași, birourile administrative si online, pe site-ul www.vanbet.ro, pe toata durata 

Campaniei.  

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmand ca astfel de 

modificari sa isi produca efectele numai dupa ce aceste modificari au fost comunicate 

participantilor. Modificarile vor fi aduse la cunostinta participantilor prin afisare la sediul social, din 

sat Sălcioara nr 15, com Banca, jud Vaslui, magazine, birourile administrative si online pe site-ul 

www.vanbet.ro 

Art. 2. PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFAŞURARE 

2.1. Campania se desfaşoara in perioada 15.12.2021 – 30.12.2021, orele 08:00 – 19:00, in incinta 

magazinelor Vanbet situate în orașele din ANEXA nr 1: 

Art. 3. CONDITII DE PARTICIPARE 

3.1. La Campanie poate participa orice persoana fizica cetatean roman sau nu, cu domiciliul sau 

resedinta in Romania, in varsta de peste 18 ani impliniti pana la data inceperii Campaniei si cu 

un act de identitate valabil, care indeplineste toate conditiile de participare in perioada de 

desfaşurare a Campaniei,  

3.2. Pentru claritate, orice participant la Campanie trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele 

conditii: 

1) sa fie persoana fizica, cu domiciliul sau resedinta in Romania;

2) sa aiba varsta de minimum 18 (optsprezece) ani impliniti la data inceperii Campaniei;

3) sa aiba un act de identitate in termen de valabilitate;

4) sa faca cumparaturi de minimum 50 de lei, pe un singur bon fiscal/chitanta in perioada 15-30

decembrie 2021, in intervalul orar 08.00 – 19.00, din oricare magazin din lista mai sus mentionata.

5) sa pastreze bonul fiscal / chitanta cu care s-a inscris in concurs, in original, pe toata durata

Campaniei;

http://www.vanbet.ro/
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6) sa respecte prevederile prezentului Regulament precum si orice alte indicatii date de Organizator

in vederea desfasurarii in bune conditii a Campaniei.

3.3. Nu pot participa la Campanie: 

➢ angajaţii Organizatorului, angajaţii magazinelor Vanbet, indiferent daca se afla in timpul

serviciului sau nu, rudele de gradul I ale angajaţilor, soţul/soţia angajatului unui magazin,

promoterii, merchandiserii, angajaţii firmelor colaboratoare precum şi rudele de gradul I ale

acestora;

➢ persoanele juridice, indiferent de natura acestora sau persoanele fizice autorizate (PFA);

➢ persoana careia i s-a emis factura pe persoana juridica sau PFA; si

3.4. Indiferent de valoarea bonului fiscal, in baza acestuia nu pot fi acordate mai multe inregistrari 

sau premii/ zi doar una/unul (de exemplu: bonul fiscal a carui valoare este de 50 de lei va da 

dreptul clientului la o singura inregistrare). Acelasi client are dreptul la cel mult 14 (inregistrari 

pe toata perioada Campaniei. 

3.5. Organizatorul işi rezerva dreptul de a refuza acordarea premiului oricarui client cu privire la care 

exista indicii certe sau suspiciuni ca ar efectua cumparaturile in legatura cu activitatea comerciala a 

acestuia sau clientilor cu privire la care exista suspiciuni de fraudare a Campaniei.  

3.6. In caz de suspiciune de frauda, pentru clarificarea situatiei, reprezentantul Organizatorului are dreptul 

de a solicita cumparaturile aferente bonului fiscal.  

Art. 4. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI 

4.1. Clientii care indeplinesc toate conditiile prevazute la art. 3 din prezentul Regulament se vor prezenta 

la magazine, in data de 03.01.2022, pentru a ridica premiul, cu: 

• bonul fiscal in original, care face dovada unor cumparaturi de minimum 50 de lei pe 1 (un)

singur bon fiscal, din cadrul magazinelor participante enumerate in Anexa nr. 1 la prezentul

Regulament.

4.2. Reprezentantul Organizatorului de la magazine va valida bonul fiscal prezentat de client prin 

verificarea exigibilitatii acestuia. 

4.3. Un participant la Campanie va putea intra in Campanie si va putea castiga unul dintre premiile 

enumerate la art. 5 de mai jos prin completarea talonului de participare ce va fi obtinut in magazin in 

urma indeplinirii conditiilor de participare; participantii au obligatia de a completa corect informatiile 

solicitate in talon. Informare. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru datele personale 

oferite eronat de catre participanti. 

4.4. Prin completarea si semnarea talonului, clientul este inscris in extragerea ce va fi organizata la finalul 

campaniei promotionale. 

4.7. Organizatorul va organiza extragerea Premiilor  de Tombola in data de 03.01.2022. Desemnarea 

castigatorilor se va face prin extragerea taloanelor castigatoare dintr-o urna. Toate taloanele 

participante vor fi introduse in urna si se vor efectua extrageri pentru fiecare categorie de premii, 
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separat. Extragerea va fi transmisa live pe FACEBOOK pe pagina oficiala VANBET.  

4.8. Ulterior extragerii, lista castigatorilor va fi afisata la magazinele VANBET mentionate in ANEXA nr 1. 

In vederea intrarii in posesia premiului, clientul este obligat sa prezinte un act de identitate 

valabil (C.I sau B.I) și cu bonul de casă în original. Dacă câștigătorii nu se prezintă să revendice 

premiul până la data menționată în prezentul Regulament, sau renunță la premiu, se va proceda la 

contactarea primei rezerve s.a.m.d, conform celor specificate in art.4.8. la prezentul Regulamet. 

4.9.   Cu un bon fiscal, cu o valoare de minimum 50 de lei, pe un singur bon fiscal, clientul poate participa o 

singura data la campanie. Ca atare, fiecare bon fiscal va avea atribuit un talon unic de participare. Se 

vor lua in considerare numai bonurile fiscale de minim 50 de lei eliberate in cursul perioadei 

promotionale. 

4.10. In cadrul extragerii se vor oferi 4 (patru) categorii de premii: 

• Premiul 1 un televizor SMART Samsung,

• Premiul 2 - 3*3 cuptor cu microunde SAMSUNG

• Premiul 3- 3*3 robot bucatarie Phillips

• Premiul 4 - 20 pachete*80 de lei /buc ce vor conține produse VANBET.

4.11. Se va apela la Rezerva 1 numai in cazul in care: (i) participantul castigator nu poate fi contactat 

telefonic, prin e-mail sau scrisoare recomandata (in functie de caz), (ii) participantul castigator nu are 

bonul fiscal cu care s-a inregistrat la Campanie, in original, (iii) participantul castigator nu 

indeplineste oricare dintre conditiile pentru participarea la Campanie, prevazute in cadrul acestui 

Regulament, (iv) participantul castigator isi manifesta expres refuzul de a ridica premiul, prin cerere 

scrisa inaintata Organizatorului sau (v) premiul nu este revendicat de catre participantul castigator 

pana la data stabilita in regulament 

4.12. Castigatorii au dreptul sa revendice premiul de la organizator incepand cu data de 03.01.2022 pana 

in data de 10 ianuarie 2022 inclusiv, zilnic intre orele 08:00-19:00. Odata cu revendicarea 

premiului, participantul castigator va prezenta Organizatorului pentru certificarea calitatii sale, 

urmatoarele documente: 

• actul de identitate aflat in termenul de valabilitate;

• bonul fiscal cu care s-a inscris in Campanie, in original; bonul fiscal trebuie sa faca dovada

unor cumparaturi de minimum 50 de lei pe 1 (un) singur bon fiscal din cadrul magazinelor

participante, cumparaturi efectuate la data inscrierii participantului castigator la Campanie.

4.13 Nerevendicarea premiului pana la data de 10 ianuarie 2022, ora 19:00, atrage pierderea dreptului 

participantului castigator de a-l revendica ulterior acestei date. In aceasta situatie Rezerva 1 va fi 

declarata castigatoare si va fi contactata pentru revendicarea premiului. 

4.14. Predarea premiului de catre Organizator, castigatorului, se va realiza in baza unui proces verbal       

semnat de Organizator si de castigator. Predarea premiului poate (dar nu este obligatoriu) sa fie un 

eveniment public. 

4.15. Organizatorul nu este raspunzator pentru pierderea bonului fiscal sau pentru neprimirea acestuia de 

catre clienti. 
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4.16.  Revendicarea premiului realizata fara prezentarea documentelor aratate mai sus este considerata 

revendicare neintemeiata si nu va fi luata in considerare de catre Organizator, care va avea dreptul sa 

descalifice participantul castigator si sa apeleze la Rezerva 1 desemnata conform prezentului 

Regulament. 

Art. 5 PREMIILE ACORDATE 

5.1. Premiile acordate in cadrul  Campaniei „Cumperi? Te înnoiești! Premii de la Vanbet 
primești!” constau in: 

• Premiul 1 un televizor SMART Samsung,

• Premiul 2 - 3*3 cuptor cu microunde SAMSUNG

• Premiul 3- 3*3 robot bucatarie Phillips

• Premiul 4 - 20 pachete*80 de lei /buc ce vor conține produse VANBET.

5.6. Premiile sunt netransmisibile si se acorda exclusiv castigatorilor extrasi in cadrul tragerii la sorti, care 

indeplineste conditiile prevazute in prezentul Regulament sau, dupa caz, rezervelor extrase. 

5.9. In cadrul acestei Campanii, nu este posibila inlocuirea premiului castigat (Premiu Instant sau 

Premiu de Tombola) cu contravaloarea acestuia in bani sau cu alte beneficii.  

ATENTIE: 

Falsificarea bonurilor sau a taloanelor de participare constituie frauda. 

Bonurile nu pot fi preschimbate si nici rascumparate. 

Nu se vor accepta bonuri fiscale pentru plata cumparaturilor a caror valoare totala este mai mica decat 

valoarea de 50 de lei 

Bonurile fiscale nu sunt valide in cazul in care sunt deteriorate, mototolite, rupte sau ilizibile. 

Art. 6 INFORMAREA PARTICIPANŢILOR CONFORM REGULAMENTULUI UE nr. 679/2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date (”GDPR”) 

6.1. Date privind entitatile care sunt implicate in prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter 

personal: 

S.C Vanbet S.R.L, in calitate de operator, prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de

persoanele vizate la momentul inscrierii la Campanie si acordarii premiilor conform prezentului

Regulament

6.2. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal: 
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Operatorul va prelucra doar acele date cu caracter personal care sunt relevante și limitate la ceea ce 

este necesar în raport cu  scopurile în care sunt prelucrate. 

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin 

intermediul imputernicitilor pentru urmatoarele scopuri: 

a) pentru realizarea de rapoarte statistice cu privire la portofoliul de clienti in vederea

imbunatatirii si dezvoltarii serviciilor.

Acest scop de prelucrare este desfășurat în vederea atingerii intereselor legitime urmărite de Operator 

în legătură cu dezvoltarea continuă a activității economice a noastre și îmbunătățirea serviciilor oferite 

dumneavoastră.  

b) pentru identificarea dumneavoastra

c) pentru a va transmite informații despre noi, promoțiile noastre si despre activitățile si

evenimentele noastre si ale Partenerilor noștri, având ca scop marketingul direct.

d) pentru realizarea de activități de marketing sau publicitate, precum si realizarea de sondaje.

e) pentru evidenta contabila, financiara si/sau administrativa.

Acest scop de prelucrare este desfășurat în vederea îndeplinirii obligațiilor legale pe care noi le avem. 

g) pentru îndeplinirea obligațiilor de arhivare, soluționarea litigiilor,  sau oricăror altor plângeri

la care Operatorul este parte, precum si efectuarea de audituri ale Operatorului.

Acest scop de prelucrare este desfășurat în vederea îndeplinirii obligațiilor legale pe care noi le avem 

aferente activității noastre economice specifice comerciale. 

h) pentru îndeplinirea obligațiilor legale si responsabilităților sociale, conform legilor romane si

internaționale.

Acest scop de prelucrare este desfășurat în vederea îndeplinirii obligațiilor legale pe care noi le avem 

aferente activității noastre economice specifice comerciale. 

Important! 

• Atunci când vă este solicitat consimțământul, dacă nu îl acordați, noi nu vom desfășura

activitățile vizate. De asemenea, aveți oricând posibilitatea de a reveni asupra deciziei luate în legătură

cu consimțământul dvs. în raport cu activitățile de prelucrare vizate. Altfel spus, puteți oricând să îl

retrageți atunci când l-ați acordat și invers, puteți oricând să îl acordați mai târziu, în situația când

inițial nu ați fost de acord. Pentru a vedea cum, vă rugăm consultați secțiunea nr. 6.5 de mai jos ,

aferenta drepturilor dvs.

• Atunci când prelucrarea este desfășurată în temeiul interesului nostru legitim, aveți dreptul de

a vă opune prelucrării dacă justificați astfel în temeiul unor motive legate de situația particulară a dvs.

• Datele cu caracter personal sunt prelucrate doar în scopurile mai sus menționate. În măsura în
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care dorim să schimbăm sau să extindem scopurile de prelucrare, vom asigura informarea dvs. în acest 

sens, cu o perioadă de timp rezonabilă înainte de a opera modificarea. 

7.3 . Dezvăluirea datelor cu caracter personal către alte persoane 

Datele dumneavoastră vor fi furnizate către alte persoane, fizice sau juridice, cu care colaborăm pentru 

a îndeplini scopurile de prelucrare, respectând astfel  prevederile GDPR si doar in măsura in care acest 

lucru este necesar sau dacă avem o obligație legală de a furniza datele dumneavoastră. 

In vederea asigurării unui nivel ridicat de securitate pentru prelucrarea datelor dumneavoastra, vom 

lua toate masurile necesare pentru ca acesti destinatari și personalul acestora să respecte 

confidențialitatea acestor date în conformitate cu prevederile GDPR, asigurând totodată măsurile de 

securitate necesare pentru siguranța lor. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi furnizate autorităților publice sau organelor 

judiciare ca urmare a unei solicitări primite de la aceste autoritati/organe judiciare sau in vederea 

respectarii de catre Operator a unei obligații legale. 

   7.4 . Durata prelucrarii datelor 

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate și stocate  de catre Operator de la 

momentul in care ati fost de acord sa le furnizati. 

După momentul în care va retrageti consimtamantul, datele dumneavoastra vor fi stocate de către 

Operator, pentru o perioada adițională de 2 ani, pentru a putea utiliza informatiile necesare în cazul 

unor eventuale reclamatii sau cereri în instanță. 

    7.5. Drepturile dvs. in calitate de persoane vizate 

În calitate de participanti la Campanie si in contextul prelucrării datelor cu caracter personal, aveți 

următoarele drepturi, ce pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat: 

• Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare

efectuate de către Operator, conform celor descrise în prezentul document.

• Dreptul de acces la date – respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Operatorului

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de

prelucrare.

• Dreptul la rectificare – respectiv dreptul de a obține rectificarea de către Operator a datelor

inexacte, precum și completarea datelor incomplete.

• Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – în măsura în care sunt îndeplinite

condițiile prevăzute de lege - cu toate acestea, în urma solicitării de ștergere a datelor, Vanbet SRL își

rezervă dreptul să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în

aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

• Dreptul la restricționarea prelucrării – în măsura în care sunt îndeplinite condițiile
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prevăzute de lege. 

• Dreptul la portabilitatea datelor – respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal

comunicate în format electronic într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format

ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Operator către alt operator

de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

• Dreptul de a va opune prelucrării datelor cu caracter personal – va puteti opune oricand,

pentru motive temeinice, prelucrării datelor dumneavoastra cu caracter personal. În cazul în care veți

obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru efectuarea de activități de tip marketing

direct, datele dvs cu caracter personal nu vor mai fi folosite pentru aceste scopuri.

• Dreptul de a va retrage consimțământul – va puteti retrage, oricand consimțământul pentru

prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator, în situatia in care prelucrarea este

întemeiata pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării

efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

• Drepturi aferente deciziilor automate – în situatia în care Operatorul ia decizii automate în

legătură cu datele dumneavoastra cu caracter personal, aveti dreptul de a nu face obiectul unei astfel

de decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte

juridice care va privesc sau va afectează într-o măsură semnificativă. Intr-o astfel de situatie aveti

dreptul de a obține intervenția umană din partea Operatorului cu privire la respectiva prelucrare,

dreptul de a va exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare și dreptul de a contesta

respectiva decizie.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. sau orice solicitări în legătură cu informațiile cuprinse în această 

pagină sau in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Operator, ne puteți 

contacta prin următoarele modalități: 

• Prin poștă, la adresa: sat Salcioara nr 15, com Banca, jud Vaslui

• Prin email, la adresa de email: office@vanbet.ro

De asemenea, aveţi dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor 

cu Caracter Personal („ANSPDCP”) sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar. 

Contact ANSPDCP: 

• website: www.dataprotection.ro;

• e-mail: anspdcp@dataprotection.ro;

• telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212,

• adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 30-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti,

Romania.
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Art.8. INCETAREA / SUSPENDAREA / MODIFICAREA CAMPANIEI 

8.1. Organizatorul poate modifica oricand prezentul Regulament, inclusiv poate prelungi durata 

Campaniei, toate modificarile producandu-si efectele numai dupa ce au fost comunicate 

participantilor, prin afisare la sediul social din sat Salcioara nr 15, com Banca, jud Vaslui sau pe 

pagina de internet www.vanbet.ro 

8.2. Campania poate inceta oricand, inainte de implinirea perioadei precizate de prezentul Regulament, in 

baza deciziei Organizatorului, fara drept de compensare. Decizia de incetare a Campaniei va fi 

anuntata in prealabil, prin afisare la sediul Organizatorului, pe pagina WEB sau la magazine. 

8.3. Campania poate fi suspendata oricand, in baza deciziei Organizatorului, fara drept de compensare. 

Decizia de suspendare a Campaniei va fi anuntata in prealabil, prin afisare la sediul Organizatorului, 

pe pagina WEB sau la magazine. 

8.4. Drepturile si obligatiile nascute inainte de data deciziei de incetare / suspendare / modificare a 

Campaniei nu vor fi afectate de aceasta decizie. 

8.5. Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru luarea la cunostinta de catre participanti a 

deciziei de incetare / suspendare / modificare a Campaniei, cat timp acestea sunt afisate conform 

precizarilor de mai sus. 

8.6. Orice imprejurare independenta de Organizatorului, imprevizibila si insurmontabila, intervenita dupa 

data inceperii prezentei Campanii si care impiedica executarea acesteia este considerata forta majora si 

exonereaza de orice raspundere Organizatorul. 

Art.9. CONTESTATII 

9.1. Cererea scrisa, expresa si motivata, a participantilor la prezenta Campanie, in vederea sesizarii 

Organizatorului cu privire la orice nereguli constatate in desfasurarea Campaniei sau orice 

nerespectari ale Regulamentului, poate fi depusa oricand la sediul social, insa nu mai tarziu de data de 

12.01.2022, orele 17.00.. Orice sesizare depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va mai fi luata 

in considerare. In cuprinsul sesizarii, participantii vor completa si datele de contact (i.e. adresa / email) 

unde raspunsul la sesizare trebuie expediat.  

9.2. Solutionarea sesizarilor se va efectua in termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la depunerea 

acestora. Raspunsul la sesizare va fi comunicat de catre Organizator, participantului, prin posta sau 

email, la adresa indicata in sesizarea depusa.  

9.3. In cazul in care in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de 

participare nu au fost respectate, Organizatorul işi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat. 

9.4. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a Campaniei, 

precum si in caz de abuz din partea participantilor. 

Art.10. DISPOZITII FINALE 

10.1. Participanţii la prezenta Campaniei accepta sa se conformeze intocmai acestui Regulament.Validarea 

si acordarea premiilor se va face conform prezentului Regulament. 



10.2. Odata cu inregistrarea la ampanie, participantul declara in mod liber, expres �i neechivoc ca nu are 

niciun fel de pretentii prezente �i/sau viitoare, de nicio natura, fata de Organizator. 

I 0.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe 

cale amiabila. 1n cazul in care rezolvarea pe cale amiabila a litigiilor nu va fi posibila, acestea vor fi 

solutionate de instantele judecatoresti romane competente, in circumscriptia carora se afla sediul 

Organizatorului. 

Redactat in 2 (doua) exemplar 

Organizator 

SC V ANBET SRL 

Prin Administrator, 

Bogos Fane! 

riginale, azi, I 0.12.2021/ 

9 
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Anexa nr. 1 

Lista magazinelor participante la Campanie 

Adresă: Municipiul Bârlad, Strada EPUREANU, Nr. 40, Complex Comercial, Judet Vaslui 

Adresă: Municipiul Bârlad, Bulevardul PRIMĂVERII, Nr. 16, Bloc G8, Judet Vaslui 

Adresă: Municipiul Bârlad, Bulevardul REPUBLICII, Nr. 259, Judet Vaslui 

Adresă: Municipiul Bârlad, Strada CETATEA DE PĂMÂNT, Nr. 6, Bloc C1-2, Judet Vaslui 

Adresă: Municipiul Bârlad, Strada CETATEA DE PĂMÂNT, Nr. 1, Piaţa Sf Ilie, boxa carne nr. 9, 
Judet Vaslui 

Adresă: Municipiul Bârlad, Strada CETATEA DE PĂMÂNT, Nr. 1, Piaţa Sf Ilie, chioşc nr. 10, Judet 
Vaslui 

Adresă: Municipiul Bârlad, Bulevardul REPUBLICII, Nr. 190, Bloc 2, Judet Vaslui 

Adresă: Municipiul Bârlad, Strada VASILE LUPU, Nr. 12, Bloc 4, Scara 4, Etaj PARTER, Ap. 1, 
Judet Vaslui 

Adresă: Municipiul Vaslui, Strada WALTER MĂRĂCINEANU, Nr. 103, parter, Scara C, Judet 
Vaslui 

Adresă: Municipiul Vaslui, Strada NICOLAE IORGA, Nr. FN, S9, Judet Vaslui 

Adresă: Municipiul Iaşi, Bulevardul SOCOLA, Nr. 13, Scara B, Etaj PARTER, Judet Iasi 

Adresă: Municipiul Iaşi, Strada CERNA, Nr. 2A, Judet Iaşi Act sediu: Contract de închiriere, nr. 1 
din data 01.01.2021 

Adresă: Municipiul Iaşi, Piaţa VOIEVOZILOR, Nr. 23, Bloc A13, Etaj parter, Judet Iaşi 

Adresă: Municipiul Iaşi, Şoseaua PĂCURARI, Nr. 34, Bloc 555, Etaj PARTER, Judet Iaşi 

Adresă: Municipiul Iaşi, Strada VITEJILOR, Nr. 6, Scara 11, Etaj PARTER, Judet Iaşi 

Adresă: Municipiul Iaşi, Şoseaua NICOLINA, Nr. 29, TR.3, Bloc 958, Etaj PARTER, Judet Iaşi 




