REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
"PETROM ARE GRIJĂ SĂ AI REVEDERI DELICIOASE!"

PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PROMOŢIONALE "PETROM ARE GRIJĂ SĂ AI REVEDERI
DELICIOASE!": 19 NOIEMBRIE 2018 – 17 FEBRUARIE 2019
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE "PETROM ARE
GRIJĂ SĂ AI REVEDERI DELICIOASE!"
1.1. Campania Promoţională "PETROM ARE GRIJĂ SĂ AI REVEDERI DELICIOASE!" (numită în continuare
"Campania" sau "Campania promoţională") este organizată de către "Petrom-Moldova" S.R.L., societate cu
răspundere limitată cu investiții străine, organizată și funcționând în baza legilor Republicii Moldova, cu sediul
înregistrat în Șos. Muncești nr.°269, sectorul Botanica, municipiul Chișinău, MD-2002, Republica Moldova, inclusă
în Registrul de Stat al persoanelor juridice din Republica Moldova sub IDNO°1002600045798, cod TVA
nr.°0502558 (în continuare "Organizatorul").
1.2. Campania promoţională este desfăşurată exclusiv conform regulilor prezentului regulament (numit în
continuare "Regulamentul"), este valabilă exclusiv pe teritoriul Republicii Moldova (exceptând Transnistria și
orașul Tighina) și doar în cadrul Locațiilor (așa cum sunt definite în art. 2.1 de mai jos), în condițiile prevăzute în
prezentul Regulament. Astfel că regulile (normele) prevăzute în Regulament sunt obligatorii pentru toţi participanţii
la Campania promoţională, inclusiv câştigătorii Campaniei, iar participarea persoanelor eligibile la Campanie
constituie dovada cunoaşterii şi acceptării în totalitate, fără obiecţii, în mod definitiv, a condiţiilor și a normelor
prevăzute de prezentul Regulament.
1.3. Regulamentul este întocmit şi este afișat pentru consultare în incinta Locațiilor (așa cum sunt definite în art.
2.1 de mai jos), prin afișaj (dacă este cazul), şi pe site-ul www.petrom.md. Campania nu este un joc de noroc, și
nici promisiune publică de recompensă, și este organizată exclusiv din fondurile și resursele financiare ale
Organizatorului, în vederea promovării Organizatorului și produselor Organizatorului. În perioada desfăşurării
Campaniei promoţionale, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba oricând prevederile
prezentului Regulament.
1.4. Modificarea Regulamentului se efectuează prin întocmirea în mod unilateral de către Organizator a unui act
adiţional la Regulament. Eventualele modificări ale Regulamentului, sau, după caz, textul consolidat, după
modificări, al Regulamentului, vor fi disponibile atât în incinta Locațiilor (așa cum sunt definite în art. 2.1 de mai
jos), prin afișaj (dacă este cazul), cât şi pe site-ul www.petrom.md. În toate cazurile, modificările Regulamentului
vor intra în vigoare din momentul publicării lor pe site-ul www.petrom.md. Anexele sau actele adiţionale
(modificările) la Regulament fac parte integrantă din acesta.
1.5. Campania promoțională va putea fi întreruptă (suspendată) sau încetată în întregime de către Organizator
oricând în timpul duratei de desfăşurare a acesteia, întreruperea sau încetarea intrând în vigoare din momentul
publicării pe site-ul www.petrom.md a unui aviz a Organizatorului în acest sens.
SECŢIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
2.1. Campania este organizată şi se va desfăşura, în condițiile prezentului Regulament, în staţiile de distribuţie
carburanţi operate de catre Organizator (numite în continuare "Locaţiile" sau, după caz, "Locaţia").
2.2. Locațiile unde se vor elibera (emite) Stickere și Taloane Colectoare (așa cum sunt difenite în Secțiunii 5.1 de
mai jos) sunt indicate în Anexa nr.°1 la prezentul Regulament.
2.3. Locațiile unde pot fi cumpărate produsele promoționale "PETROM ARE GRIJĂ SĂ AI REVEDERI
DELICIOASE!" sunt indicate în Anexa nr.°2 la prezentul Regulament.
2.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica lista Locațiilor, fie din Anexa nr.°1, și/sau Anexa nr.°2, prin
emiterea de act adițional la prezentul Regulament conform normelor la prezentul Regulament.

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
3.1. Campania promoţională se va desfăşura în perioada 19 noiembrie 2018 (orele 00:00:01) – 17 februarie 2019
(orele 23:59:59 (inclusiv)) (numită în continuare "Durata Campaniei"), în condițiile prevăzute de prezentul
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Regulament.
SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE
4.1. La Campanie pot participa cetăţenii Republicii Moldova, care au împlinit vârsta prevăzută de legislația pentru
încheierea actelor juridice prevăzute de prezentul Regulament, şi care, cunoscând prevederile prezentului
Regulament, cu care sunt de acord în totalitate, doresc să participe la Campanie prin cumpărarea produselor
prevăzute la Secţiunea 5 din prezentul Regulament.
4.2. Participarea la Campanie implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.
SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI
5.1. În vederea participării la Campanie şi suplimentar la exigenţele menţionate în Secţiunea 4 de mai sus, pe
Durata Campaniei, persoanele care pot participa la Campanie trebuie să cumpere din cadrul unei Locații (listată în
Anexa nr.°1 la prezentul Regulament), într-o singură tranzacție, confirmată de emiterea unui singur bon fiscal, cu
achitarea prețului pentru respectivele produse în numerar, prin intermediul cardului bancar sau prin intermediul
Petrom Card, după cum urmează:
a)
Indiferent dacă cumpărătorul deține sau nu un autovehicul:
• produse din magazinele Locațiilor (adică, din magazinele stațiilor de distribuție carburanți ale
Organizatorului), altele decât produsele petroliere, în valoarea de minim 250 (două sute cincizeci) lei
moldovenești.
b)
Pentru categoria autoturism (adică până la 3,5 tone și maxim 10 locuri):
• produse petroliere de orice marcă și/sau produse din magazinele Locațiilor (adică, din magazinele
stațiilor de distribuție carburanți ale Organizatorului), altele decât produsele petroliere, care, separat
sau împreună (pe același bon fiscal), au valoarea de minim 250 (două sute cincizeci) lei moldovenești.
c)
Pentru categoria camioane (adică mai mult de 3,5 tone și mai mult de 10 locuri):
•
produse petroliere de orice marcă și/sau produse din magazinele Locațiilor (adică, din magazinele
stațiilor de distribuție carburanți ale Organizatorului), altele decât produsele petroliere, care, separat
sau împreună (pe același bon fiscal), au valoarea de minim 750 (șapte sute cincizeci) lei
moldovenești.
5.2. În urma cumpărării şi achitării în numerar, prin intermediul cardului bancar sau prin intermediul Cardului
Petrom a prețului pentru respectivele produse petroliere și/sau produse, altele decât produse petroliere, dintr-un
magazin în cadrul Locației, în condiţiile indicate la art.5.1. mai sus, angajatul Locației trebuie să pună imediat la
dispoziţia persoanei care poate participa la Campanie:
(i)

stickerul promoțional (numit în continuare "Stickerul"); şi

(ii)

talonul colector pentru Stickere (numit în continuare "Talonul Colector").

Notă: Pentru a evita orice neînțelegeri, Talonul Colector nu va fi predat cumpărătorului de produse petroliere și /
sau de produse, altele decât produse petroliere, care poate participa la Campanie în conformitate cu art. 5.1. de
mai sus, în cazul în care acesta confirmă în mod expres că nu are nevoie de Talon Colector.
Persoana care are dreptul să participe la Campania promoţională va primi câte 1 (un) Sticker pentru fiecare
cumpărare, după cum urmează:
a)

Indiferent dacă cumpărătorul deține sau nu un autovehicul:
•

b)
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1 (un) Sticker pentru cumpărarea pe Durata Campaniei a produselor (altele decât produse petroliere)
în valoare de cel puţin 250 (două sute cincizeci) lei moldoveneşti (în conformitate cu art. 5.1.a) de mai
sus), în cazul în care achitarea se efectuează în numerar, prin intermediul cardului bancar sau
Cardului Petrom;

Pentru categoria autoturism (adică până la 3,5 tone și maxim 10 locuri):
•

1 (un) Sticker pentru cumpărarea pe Durata Campaniei a produselor petroliere și / sau produselor
(altele decât produse petroliere), care, separat sau împreună (pe același bon fiscal), au valoarea de
minim 250 (două sute cincizeci) lei moldoveneşti, în cazul în care achitarea se efectuează în numerar,
prin intermediul cardului bancar sau Cardului Petrom; iar

•

în cazul în care tranzacţia, încheiată în conformitate cu acest art.5.2.b) (confirmată de emiterea unui
singur bon fiscal al aparatului de casă al Organizatorului) indică o valoare mai mare de 250 (două
sute cincizeci) lei moldoveneşti, se va acorda câte 1 (un) Sticker adiţional pentru fiecare 250 (două

sute cincizeci) lei moldoveneşti adiționali din valoarea produselor petroliere și / sau produselor (altele
decât produse petroliere) cumpărate în conformitate cu acest art.5.2.b) (în temeiul unui singur bon
fiscal al aparatului de casă al Organizatorului), cu plata în numerar, prin intermediul cardului bancar
sau Petrom Card.
Pentru categoria camioane (adică mai mult de 3,5 tone și mai mult de 10 locuri):

c)

•

1 (un) Sticker pentru cumpărarea pe Durata Campaniei a produselor petroliere și / sau produselor
(altele decât produse petroliere), care, separat sau împreună (pe același bon fiscal), au valoarea de
minim 750 (șapte sute cincizeci) lei moldoveneşti, în cazul în care achitarea se efectuează în
numerar, prin intermediul cardului bancar sau Cardului Petrom; iar

•

în cazul în care tranzacţia, încheiată în conformitate cu acest art.5.2.c) (confirmată de emiterea unui
singur bon fiscal al aparatului de casă al Organizatorului) indică o valoare mai mare de 750 (șapte
sute cincizeci) lei moldoveneşti, se va acorda câte 1 (un) Sticker adiţional pentru fiecare 750 (șapte
sute cincizeci) lei moldoveneşti adiționali din valoarea produselor petroliere și / sau produselor (altele
decât produse petroliere) cumpărate în conformitate cu acest art.5.2.c) (în temeiul unui singur bon
fiscal al aparatului de casă al Organizatorului), cu plata în numerar, prin intermediul cardului bancar
sau Petrom Card.

Atenţie! Atât Stickerele, cât şi Taloanele Colectoare se vor acorda în limita stocului disponibil în Locația
respectivă, precum şi în limita totală a stocului disponibil de Stickere şi Taloane Colectoare deţinut de către
Organizator pentru Campania promoţională.
5.3 După colectarea de către participanţii la Campania promoţională a 10 (zece) Stickere, acestea fiind aplicate pe
Talonul Colector, participantul la Campania promoțională va putea beneficia de prețuri promoționale (inidcate în
Coloana IV din Tabelul A de mai jos) (numite în continuare "Preț Promoțional") la produsele Tefal (indicate în
Coloana II din Tabelul A de mai jos) (numite în continuare "Produse Tefal"), disponibile în Locațiile listate în
Anexa nr.°2 la prezentul Regulament (în limita stocului disponibil), după cum urmează:
Tabelul A
Nr.
d/o

Denumire produs

Preț standard
(lei moldovenești
(TVA inclus))

Preț Promoțional
(lei moldovenești
(TVA inclus))

Numărul de
Stickere necesare

Coloana II

Coloana III

Coloana IV

Coloana V

1.

Tigaie WOK 28 cm Tefal

833.00

249.90

10

2.

Tigaie adâncă 26 cm Tefal

699.70

209.90

10

3.

Tigaie grill 26x26 cm Tefal

636.20

349.90

10

4.

Tavă 27x37 cu mânere Tefal

636.20

349.90

10

5.

Tavă 27x39 Tefal

454.40

249.90

10

6.

Storcător de citrice Tefal

538.90

349.90

10

7.

Blender staționar Tefal

999.80

549.90

10

8.

Blender de mână 3 în 1 Tefal

1230.60

799.90

10

9.

Mixer Tefal

693.00

449.90

10

10.

Sandwich Maker Tefal

1307.50

849.90

10

Pentru a beneficia de Preț Promoțional (adică de a cumpăra Produse Tefal la Preț Promoțional), participantul la
Campania promoţională va prezenta angajatului/prepusului Organizatorului din cadrul Locației Talonul Colector cu
10 (zece) Stickere colectate (și aplicate pe respectivul Talon Colector) şi îl va preda acestuia, fără a beneficia de
dreptul de a-i fi restituit respectivul Talon Colector cu Stickerele aplicate. La solicitarea participantului la Campania
promoțională, acestuia i se poate restitui porțiunea Talonului Colector pe care este imprimată rețeta culinară.
5.4 Pentru a evita orice neînţelegeri:
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Posibilitatea de a beneficia de Preț Promoțional în conformitate cu art.5.3. de mai sus (adică de a cumpăra
Produse Tefal la Preț Promoțional) va fi valabilă doar pe (în) Perioada Campaniei;



Organizatorul are dreptul de a modifica Perioada Campaniei, prin modificarea Regulamentului,
întreruperea (suspendarea), prelungirea sau încetarea Campaniei promoţionale în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament;



Posibilitatea de a beneficia de Preț Promoțional în conformitate cu art.5.3. de mai sus (adică de a cumpăra
Produse Tefal la Preț Promoțional) va fi în limita stocului disponibil de Produse Tefal deţinut de
Organizator;



În vederea ajungerii la valoarea minimă de produse petroliere și / sau de produse (altele decât produse
petroliere) necesară pentru participare la Campanie (în conformitate cu art. 5.1. – 5.3. de mai sus), nu se
pot cumula bonurile de casă din 2 (două) și/sau mai multe Locații, nici din 2 (două) și/sau mai multe zile
diferite, nici pentru 2 (două) și/sau mai multe cumpărături (de produse petroliere și / sau de produse (altele
decât produse petroliere)), chiar dacă astfel de 2 (două) și/sau mai multe cumpărături au avut loc în
aceeași Locație și în aceeași zi;



Taloanele Colectoare modificate, deteriorate, fotocopiate sau care nu prezintă Stickere originale nu sunt
considerate valide şi nu pot servi temei pentru acordarea posibilității de a beneficia de Preț Promoțional în
conformitate cu art. 5.3 de mai sus (adică de a cumpăra Produse Tefal la Preț Promoțional);



Reducerea, adică diferența dintre un preț standard (indicate în Coloana III din Tabelul A de mai sus) la
Produsele Tefal și Prețul Promoțional, nu poate fi înlocuită cu compensații bănești.

SECŢIUNEA 6. RĂSPUNDERE
6.1. Prin participarea la Campanie, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze
tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin intermediul prezentului Regulament, nerespectarea
acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor la Campania promoţională.
6.2. Toate şi oricare pretenţii din partea participanţilor la Campanie pentru produsele cu garanţie, vor fi adresate
direct persoanelor cu atribuţii de deservire, de garanţie şi post garanţie indicate în actele însoţitoare ale Produselor
Tefal cumpărate la Preț Promoțional. În orice caz, garanţiile pentru produse vor fi acelea indicate pe produsele
şi/sau actele însoţitoare ale produselor.
SECŢIUNEA 7. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE
7.1. Prezenta Campanie promoţională poate înceta în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
8.1. Tuturor participanţilor la Campania promoţională le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea
Republicii Moldova "cu privire la protecţia datelor cu caracter personal" nr.°133/2011.
8.2. Prin participare la Campania promoţională, participanţii acordă consimțământul liber expres și necondiționat la
prelucrarea de către Organizator (operator de date cu caracter personal nr.°0000147) a datelor lor cu caracter
personal.
SECŢIUNEA 9. LITIGII
9.1. În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campania promoţională, acestea vor fi
soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se
vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente din Republica Moldova în jurisdicţia cărora se află
Organizatorul.
9.2. Prin participarea la această Campanie promoțională, participanţii sunt de acord să respecte prevederile,
termenii şi condiţiile prezentului Regulament.
SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
10.1. Regulamentul de participare este publicat pe site-ul www.petrom.md și disponibil în copie în toate Locațiile
(listate în Anexa nr.°1 la prezentul Regulament).

Anexa nr.°1 - Lista Locațiilor unde se vor elibera (emite) Sticker-ele și Taloanele Colectoare;
Anexa nr.°2 - Lista locațiilor unde pot fi cumpărate Produsele Tefal.
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Anexa nr.°1 - Lista Locațiilor unde se vor elibera (emite) Sticker-ele și Taloanele Colectoare.
Adresă

PECO
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P0001

str. Sarmizegetusa 24, mun. Chişinău

P0002

str. Calea Orheiului 109, mun. Chişinău

P0003

str. Calea Orheiului 112/1, mun. Chişinău

P0004

sat. Brăviceni, extravilan, r-nul Orhei

P0006

șos. Hîncești 171, mun. Chişinău

P0011

str. Aerodromului 1/A, mun. Bălți

P0012

str. Smolean, mun. Bălți

P0017

str. Grădina Botanică 2, mun. Chişinău

P0021

str. Calea Bălțului 108, or. Soroca

P0024

str. N. Milescu-Spătaru 11/1, mun. Chişinău

P0025

șos. Muncești 269, mun. Chișinău

P0038

șos. Hîncești 130/1, mun. Chişinău

P0039

șos. Muncești 97, mun. Chișinău

P0040

str. Plaiului 2, or. Codru, mun. Chişinău

P0041

sat. Ermoclia, extravilan, r-nul Ștefan Vodă

P0046

bd. Decebal 99/3, mun. Chișinău

P0049

str. 31 August 1989, nr. 183, or. Criuleni

P0052

șos. Șcheia, or. Cahul

P0054

str. Ștefan cel Mare și Sfînt 6/3, or. Cimișlia, r-nul Cimișlia

P0055

str. Lenina 4 A, mun.Comrat

P0059

str. Vokzalinaia 81/4, or. Basarabeasca, r-nul Basarabeasca

P0060

str. Proezdnaea 7B, mun. Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia

P0061

com. Vărzărești, extravilan, r-nul Nisporeni

P0062

șos. Balcani 3/3, mun. Chişinău

P0064

com. Leușeni, extravilan, r-nul Hîncești

P0067

str. Olimpică, 7/A, or. Briceni, r-nul Briceni

P0068

str. Independenței 96/A, or. Sîngerei, r-nul Sîngerei

P0069

str. Ștefan cel Mare și Sfînt 1A, mun. Bălți

P0070

traseul R-14 Bălți-Sărăteni-M2, mun. Bălți

P0071

str. Iulius Cezar 1, mun. Chişinău

P0072

str. Ismail 114/1, mun. Chişinău

P0073

str. Petricani 13, mun. Chişinău

P0076

str. Gheorghe Asachi 1, or. Glodeni

P0078

str. Serghei Lazo 122, mun. Orhei, r-nul Orhei

P0080

str. Decebal 34/1, mun. Bălți

P0081

or. Ștefan Vodă, extravilan, r-nul Ștefan Vodă

P0082

str. Alba-Iulia 117, mun. Chişinău

P0083

str. Pădurii 25, mun. Chişinău

P0084

com. Făleștii Noi, extravilan, r-nul Fălești

P0086

str. 31 August 1989, nr. 94A, or. Florești

P0087

str. Bulgară 19/A, mun. Bălți
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P0088

sat. Bardar, extravilan, r-nul. Ialoveni

P0089

str. Ștefan cel Mare 256, or. Strășeni

P0090

sat. Lozova, r-nul. Strășeni

P0091

str. 31 August 193, or. Orhei

P0092

sat. Mitoc, r-nul. Orhei

P0093

sat. Sărătenii Vechi, com. Sărătenii Vechi, r-nul Telenești

P0094

str. Ștefan cel Mare și Sfînt, or. Telenești

P0095

sat. Hlinaia, extravilan, r-nul Edineț

P0096

sat. Ruseni, r-nul Edineț

P0099

sat. Chiperceni, extravilan, r-nul Orhei

P0101

str. Lenina 1A, or. Ceadîr-Lunga

P0104

str. Lenina 115A, mun. Comrat, UTA Găgăuzia

P0109

str. XX siezda 2, or. Vulcănești, UTA Găgăuzia

P0110

sat. Țiganca, r-nul Cantemir

P0112

com. Budești, extravilan, mun. Chișinău

P0113

str. Grenoble 120, or. Codru, mun. Chişinău

P0115

str. Albișoara 19, sect. Rîșcani, mun. Chișinău

P0116

com. Țînțăreni, extravilan, r-nul Anenii-Noi

P0117

sat. Peresecina, extravilan, r-nul Orhei

P0120

sat. Mărinești, com. Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

P0121

traseul Ungheni-Chișinău, km. 3, r-nul Ungheni

P0122

str. Alexandru cel Bun 202/1, or. Călărași

P0129

str. Uzinelor 104, mun. Chişinău

P0130

sat. Valea Perjei, r-nul. Cimișlia

P0131

str. Feroviarilor, mun. Bălți

P0132

str. Calea Ieșilor, mun. Bălți

P0133

sat. Cișmea, com. Pelivan, r-nul Orhei

P0134

sat. Țaul, extravilan, r-nul Dondușeni

P0135

str. Libertății 38, or. Lipcani, r-nul Briceni

P0136

str. Națională 54, or. Ungheni

P0137

str. Iuri Gagarin 2/A, or. Căușeni

P0138

sat. Sculeni, r-nul. Ungheni

P0139

str. Bucovinei 13, com. Stăuceni, mun. Chişinău

P0140

str. Cetatea Albă 17, or. Strășeni

P0141

str. Sadovaia 40, or. Tvardița, r-nul Taraclia

P0142

str. Calea Ieșilor 4, sect. Buiucani, mun. Chişinău

P0143

com. Trușeni, extravilan, mun. Chişinău

P0144

str. Dunărea 25, s. Giurgiulești, r-nul Cahul

P0145

str. Mesterul Manole 2/1, mun. Chişinău

P0146

str. Mihail Sadoveanu 31/B, mun. Orhei, r-nul Orhei

P0147

str. Independenței, or. Rîșcani, r. Rîșcani

Anexa nr.°2 la Regulament - Lista Locațiilor unde pot fi cumpărate Produsele Tefal
Adresă

PECO
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P0001

str. Sarmizegetusa 24, mun. Chişinău

P0003

str. Calea Orheiului 112/1, mun. Chişinău

P0004

sat. Brăviceni, extravilan, r-nul Orhei

P0006

șos. Hîncești 171, mun. Chişinău

P0011

str. Aerodromului 1/A, mun. Bălți

P0012

str. Smolean, mun. Bălți

P0017

str. Grădina Botanică 2, mun. Chişinău

P0021

str. Calea Bălțului 108, or. Soroca

P0024

str. N. Milescu-Spătaru 11/1, mun. Chişinău

P0025

șos. Muncești 269, mun. Chișinău

P0038

șos. Hîncești 130/1, mun. Chişinău

P0039

șos. Muncești 97, mun. Chișinău

P0040

str. Plaiului 2, or. Codru, mun. Chişinău

P0041

sat. Ermoclia, extravilan, r-nul Ștefan Vodă

P0046

bd. Decebal 99/3, mun. Chișinău

P0049

str. 31 August 1989, nr. 183, or. Criuleni

P0052

șos. Șcheia, or. Cahul

P0054

str. Ștefan cel Mare și Sfînt 6/3, or. Cimișlia, r-nul Cimișlia

P0055

str. Lenina 4 A, mun. Comrat

P0059

str. Vokzalinaia 81/4, or. Basarabeasca, r-nul Basarabeasca

P0061

com. Vărzărești, extravilan, r-nul Nisporeni

P0062

șos. Balcani 3/3, mun. Chişinău

P0064

com. Leușeni, extravilan, r-nul Hîncești

P0067

str. Olimpică, 7/A, or. Briceni, r-nul Briceni

P0068

str. Independenței 96/A, or. Sîngerei, r-nul Sîngerei

P0069

str. Ștefan cel Mare și Sfînt 1A, mun. Bălți

P0070

traseul R-14 Bălți-Sărăteni-M2, mun. Bălți

P0071

str. Iulius Cezar 1, mun. Chişinău

P0072

str. Ismail 114/1, mun. Chişinău

P0073

str. Petricani 13, mun. Chişinău

P0076

str. Gheorghe Asachi 1, or. Glodeni

P0080

str. Decebal 34/1, mun. Bălți

P0081

or. Ștefan Vodă, extravilan, r-nul Ștefan Vodă

P0082

str. Alba-Iulia 117, mun. Chişinău

P0084

com. Făleștii Noi, extravilan, r-nul Fălești

P0086

str. 31 August 1989, nr. 94A, or. Florești

P0087

str. Bulgară 19/A, mun. Bălți

P0088

sat. Bardar, extravilan, r-nul. Ialoveni

P0089

str. Ștefan cel Mare 256, or. Strășeni
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P0090

sat. Lozova, r-nul. Strășeni

P0091

str. 31 August 193, or. Orhei

P0092

sat. Mitoc, r-nul. Orhei

P0093

sat. Sărătenii Vechi, com. Sărătenii Vechi, r-nul Telenești

P0094

str. Ștefan cel Mare și Sfînt, or. Telenești

P0095

sat. Hlinaia, extravilan, r-nul Edineț

P0099

sat. Chiperceni, extravilan, r-nul Orhei

P0101

str. Lenina 1A, or. Ceadîr-Lunga

P0104

str. Lenina 115A, mun. Comrat, UTA Găgăuzia

P0109

str. XX siezda 2, or. Vulcănești, UTA Găgăuzia

P0110

sat. Țiganca, r-nul Cantemir

P0112

com. Budești, extravilan, mun. Chișinău

P0113

str. Grenoble 120, or. Codru, mun. Chişinău

P0115

str. Albișoara 19, sect. Rîșcani, mun. Chișinău

P0116

com. Țînțăreni, extravilan, r-nul Anenii-Noi

P0117

sat. Peresecina, extravilan, r-nul Orhei

P0120

sat. Mărinești, com. Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

P0121

traseul Ungheni-Chișinău, km. 3, r-nul Ungheni

P0122

str. Alexandru cel Bun 202/1, or. Călărași

P0129

str. Uzinelor 104, mun. Chişinău

P0130

sat. Valea Perjei, r-nul. Cimișlia

P0131

str. Feroviarilor, mun. Bălți

P0132

str. Calea Ieșilor, mun. Bălți

P0133

sat. Cișmea, com. Pelivan, r-nul Orhei

P0134

sat. Țaul, extravilan, r-nul Dondușeni

P0135

str. Libertății 38, or. Lipcani, r-nul Briceni

P0136

str. Națională 54, or. Ungheni

P0137

str. Iuri Gagarin 2/A, or. Căușeni

P0138

sat. Sculeni, r-nul. Ungheni

P0139

str. Bucovinei 13, com. Stăuceni, mun. Chişinău

P0140

str. Cetatea Albă 17, or. Strășeni

P0141

str. Sadovaia 40, or. Tvardița, r-nul Taraclia

P0142

str. Calea Ieșilor 4, sect. Buiucani, mun. Chişinău

P0143

com. Trușeni, extravilan, mun. Chişinău

P0144

str. Dunărea 25, s. Giurgiulești, r-nul Cahul

P0145

str. Mesterul Manole 2/1, mun. Chişinău

P0146

str. Mihail Sadoveanu 31/B, mun. Orhei, r-nul Orhei

P0147

str. Independenței, or. Rîșcani, r. Rîșcani

