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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

Ieșim La Masă! 

(“Campania”) 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

1.1 Campania “Ieșim La Masă!” (denumita in continuare „Campania”) este organizata de 

catre societatea EDENRED ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Calea Șerban Vodă nr.133, Sector 4, 

București, telefon: 021.301.33.11, Fax 021.301.33.47, 031.225.02.47, 0741.812.547; Cod de Identificare 

Fiscală: RO 10696741; Număr înregistrare Registrul Comerțului: J40/5659/1998, identificator unic la nivel 

european (EUID): ROONRC.J40/5659/1998 (denumită in continuare “Organizator” sau “Edenred”). 

SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI 

2.1 Prezenta campanie are ca scop sustinerea restaurantelor, cantinelor, unitatilor de catering, 

cafenelelor, cofetariilor, fast-food-urilor, pizzeriilor, ceainariilor, bufetelor, unitatilor de livrare la domiciliu, 

din considerente ce tin de solidaritate sociala, considerente fondate pe dificultatile pe care aceste afaceri 

le intampina. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”). 

2.2 In acest sens si, totodata, din dorinta de a recompensa beneficiarii de tichete de masa pe suport 

electronic, Edenred Ticket Restaurant®, ce achizitioneaza produse de la entitatile de mai sus, 

Organizatorul, printr-o atitudine proactiva, atrage beneficiarii de tichete de masa pe suport electornic in 

prezenta Campanie, oferindu-le premii pentru sustinerea restaurantelor prin plata cu cardul Edenred 

Ticket Restaurant® a meselor servite. 

2.3 Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al 

Campaniei, potrivit celor menționate mai jos ("Regulamentul"). Regulamentul este disponibil în mod 

gratuit oricărui solicitant pe website-ul  Organizatorului (www.edenred.ro/iesimlamasa) in sectiunea 

Regulament. 

2.4 Participarea in Campanie implică acceptarea de către Participanţi a prevederilor prezentului 

Regulament si a anexelor prezentului Regulament precum şi obligativitatea respectării acestora. Prin 

participarea in prezenta Campanie, se va considera că Participanţii au citit, înţeles şi acceptat integral 

prevederile prezentului Regulament. 

2.5 Prin participarea la Campania “Ieșim La Masă”, participantii sunt de acord sa respecte si sa se 

conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial, confirmarea 

expresa a acestui acord neputandu-se realiza fara bifarea casutei corespunzatoare de acceptare a 

termenilor si conditiilor Regulamentului Campaniei in pagina de inscriere in Campanie. 

2.6 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, 

inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de 

materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

2.7 In caz de discrepante intre prevederile din varianta scurta a Regulamentului Oficial de pe materialele 

de comunicare ale Campaniei si prevederile acestui Regulament Oficial, vor prevala prevederile 

prezentului Regulament Oficial. 

2.8 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a 

suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu 

privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/ completari aduse 

prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin 

actualizarea Regulamentului si publicarea acestuia, in forma actualizata, pe website-

ul www.edenred.ro/iesimlamasa, cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare. 

https://iesimlamasa.whiteimage.biz/
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SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI 

3.1 Campania este organizata pe teritoriul Romaniei,  in conformitate cu prevederile prezentului 

Regulament, prin intermediul website-ului:  www.edenred.ro/iesimlamasa care va redirectiona participantii 

catre pagina de concurs https://iesimlamasa.whiteimage.biz/  

3.2 Campania se desfasoara in perioada 06 iulie – 25 noiembrie 2020, premiile putand fi utilizate  in 

Restaurantele Partenere din judetele mentionate in Anexa 1 a acestui Regulament. Anexa poate fi 

actualizata pe durata Campaniei, Organizatorul instiintand Participantii conform art. 2.8. 

3.3 In cazul in care voucherele nu vor putea fi utilizate de castigatori la unitatea de vanzare aleasa de 

castigator, ce apartine Restaurantului Partener, din motive ce nu tin de controlul Organizatorului, 

castigatorul va putea utiliza voucherul la o alta unitate de vanzare a Restaurantului Partener (exclusiv cu 

titlu de exemplu, daca Restaurantul Partener are 2 unitati de vanzare intr-un anumit judet iar una dintre 

aceste unitati nu functioneaza deoarece exista interdictii legale, castigatorul poate utiliza voucherul la 

unitatea de vanzare a Restaurantului Partener ce functioneaza pe raza judetului respectiv sau, daca nicio 

unitate din judetul respectiv nu functioneaza, voucherul poate fi folosit la o alta unitate de vanzare a 

Restaurantului Partener de pe raza altui judet la care Restaurantul Partener are unitati). 

SECTIUNEA 4. PARTENERI PARTICIPANTI 

4.1  Unitatile ce vor fi sustinute in cadrul prezentei Campanii, prin plata meselor servite si platite 

de catre participanti cu Edenred Ticket Restaurant®  sunt orice unitati ce intra in acceptiunea de 

Restaurant, astfel cum aceasta este prevazuta de art. 2.1 din Conditiile Generale ale Regulamentului si 

care accepta plata cu cardul Edenred Ticket Restaurant®, fiind denumite in continuare “Restaurante1”. 

4.2. Unitatile la care Participantii, castigatorii ai Campaniei, isi vor putea folosi premiul castigat, 

respectiv voucherul electronic, in cadrul Campaniei, sunt restaurantele care au ales sa participe in aceasta 

Campanie si selectate de acestia la momentul inscrierii in concurs din lista pusa la dispozitie de catre 

Edenred, denumite in continuare “Restaurante Partenere”.  

4.3. Restaurantele/Restaurantele Partenere sunt pe deplin responsabile fata de comportamentul 

si indeplinirea obligatiilor ce rezida din achizitia de produse realizata ca urmare a participarii la concurs. 

Organizatorul nu este responsabil de calitatea bunurilor si serviciilor achizitionate de castigatori din 

Restaurante/Restaurantele Partenere. 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE INSCRIERE 

5.1 Participarea la Campanie este deschisa oricarei persoane fizice, cu varsta de minim 16 ani, 

cu cetatenie romana si cu domiciliul in Romania, beneficiar al tichetelor de masă pe suport electronic 

Edenred Ticket Restaurant® emise de Edenred Romania (denumit în continuare “Participant”).  

5.2 Nu pot avea calitatea de Participanti la aceasta Campanie: 

a. prepusii (inclusiv, dar fara a se limita la angajatii) Organizatorului sau a subsidiarelor Organizatorului;

b. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctul de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie,

frate/sora);

1 Restaurantele – unitatile la care Participantul poate efectua tranzactii eligibile pentru inscrierea in concurs, 
anume toate tipurile de restaurante afiliate sistemului tichetelor de masa electronice Edenred Ticket Restaurant® 
enumerate la art. 2.1 din Conditiile Generale ale Regulamentului, ce accepta plata cu cardul de masa Edenred 
Ticket Restaurant® 

https://iesimlamasa.whiteimage.biz/
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c. persoanele fizice care controleaza direct sau indirect Organizatorul (de ex. administratori, directori

generali ai companiei);

5.3 Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, 

Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a urmări în instanță 

respectivele persoane pentru recuperarea premiilor și a prejudiciilor cauzate. 

5.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza 

prin incalcarea prezentului Regulament. 

5.5 Orice încercare de fraudare a prezentei Campanii se soldează cu eliminarea definitivă a 

Participantului în cauză, acesta urmând a fi informat în scris cu privire la această decizie. 

5.6 Inscrierea in Campanie presupune acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prevederilor 

prezentului Regulament prin bifarea casutei aferente in cadrul formularului de inscriere detaliat la 

sectiunea aferenta de mai jos.  

5.7 Participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ toate obligatiile instituite in sarcina sa de 

prezentul Regulament. 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI 

6.1 Participarea la concursul din cadrul Campaniei Iesim la Masa! implica indeplinirea 

cumulativa si a urmatoarelor cerinte: 

a. Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus.

b. Participantul trebuie să efectueze in Restaurante cel putin o tranzactie cu tichetele de masa pe suport

electronic Edenred Ticket Restaurant® emise de Edenred Romania, tranzactie care trebuie sa

indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

▪ Sa fie efectuata cu succes (in sensul ca suma aferenta tranzactiei a fost aprobata spre debitare) prin

intermediul unui card Edenred Ticket Restaurant® emis de Edenred Romania al carui beneficiar este

persoana care a efectuat tranzactia;

▪ Sa reprezinte o tranzactie de cumparare a unor preparate alimentare alimentar de la orice Restaurant

care accepta la plata cardul de masa Edenred Ticket Restaurant®, in timpul programului de

functionare a acestora;

▪ Sa fie efectuata in perioada 1 iunie – 20 septembrie 2020.

c. Este suficient ca participantul sa se inscrie in campanie o singura data in perioada 06.07.2020, ora

00:00:01 - 20.09.2020, ora 23:59:59, prin intermediul website-ului www.edenred.ro/iesimlamasa,

indiferent de numarul tranzactiilor efectuate. Fiecare tranzactie reprezinta o sansa de castig. Daca un

participant se inscrie in concurs de mai multe ori, cu acelasi card, are posibilitatea sa modifice optiunea

pentru restaurantul in care doreste sa foloseasca voucher-ul. Se va lua in calcul selectia facuta la cea mai

recenta inscriere pana la ziua anterioara efectuarii extragerii.

d. Pentru a participa la tragerea la sorti trebuie sa efectueze minim o tranzactie cu cardul Edenred Ticket

Restaurant® intr-unul dintre Restaurantele care accepta plata cu cardul Edenred Ticket Restaurant®. Cu

cat mai multe tranzactii cu atat  mai multe sanse de castig, luandu-se in calcul toate tranzactiile

eligibile conform criteriilor de la punctul 6.1.b. ale participantului respectiv, incepand cu 1 iunie

2020 si pana la data extragerii pentru care Participantul s-a inscris.

e. Un participant nu poate castiga mai mult de un premiu in cadrul concursului Iesim la Masa!

f. Participantul trebuie sa respecte pasii de inscriere:

▪ Sa acceseze website-ul https://www.edenred.ro/iesimlamasa;

▪ Sa completeze campurile din formularul de campanie:

⎯ Seria cardului Edenred Ticket Restaurant® cu care a achizitionat cel putin o masa intr-unul din

Restaurantele afiliate Edenred in perioada 1 iunie – 20 septembrie 2020; seria cardului este cea 

de pe verso-ul cardului, formata din 10 cifre; 

⎯ Sa selecteze judetul si restaurantul in care va dori sa beneficeze  de premiu (masa la restaurant) 

in cazul in care va castiga, din lista derulanta de Restaurante Partenere participante. 

http://www.edenred.ro/iesimlamasa
https://www.edenred.ro/iesimlamasa
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⎯ Sa bifeze sectiunile: 

⎯ Am luat cunoștință: Termenii și Condițiile regulamentului 

⎯ Am luat cunoștință: Politica de confidențialitate 

▪ Pentru ca inscrierea sa fie finalizata, dupa completarea informatiilor solicitate in formular utilizatorul

trebuie sa actioneze butonul Inscrie-te dupa care va primi mesajul de confirmare a inscrierii Felicitari

Te-ai inscris in Campania “Ieșim La Masă” ! si mesajul „„Felicitari Te-ai inscris cu succes.

Continua sa pui tacamurile la treaba in restaurantele preferate”.

g. Sa aiba instalata aplicatia MyEdenred sau cont creat in platforma https://my.edenred.ro/ si sa fie

autentificat in aplicatie pentru a primi premiul, in cazul in care va fi castigator. Cardul cu care se inscrie in

concurs si cel cu care se efectueaza tranzactiile trebuie sa fie acelasi.

h. In cazul castigarii premiului, voucherul cadou va fi transmis electronic Castigatorului in contul MyEdenred

folosit in aplicatia mobila sau in contul din platforma web: https://my.edenred.ro/.

i. Pentru a fi eligibil in cadrul tragerilor la sorti din cadrul campaniei un Participant unic este definit de aceeasi

serie de card Edenred Ticket Restaurant® (unicitatea unui utilizator este data de seria cardului Edenred

Ticket Restaurant®); seria cardului este cea definita la art. 6 lit. f) din prezentul Regulament.

j. Sunt eligibili doar acei beneficiari care completeaza toate campurile obligatorii.

6.2 Fiecare tranzactie efectuata de acelasi Participant in Restaurante reprezinta o sansa de castig 

in Campanie (indiferent de modalitatea de efectuare):  

▪ (i) in modul contact – CHIP&PIN, prin inserarea cardului in terminalul de plata cu cardul sau

▪ (ii) in modul contactless, prin apropierea cardului de terminalul de plata cu card contactless sau cu ajutorul

portofelului electronic).

▪ (iii) online, in Restaurantele cu livrare

O persoana se poate inscrie in concurs o singura data dar va avea atatea sanse de castig cate tranzactii

a efectuat cu cardul Edenred Ticket Restaurant® inscris in concurs, in Restaurantele afiliate sistemului

tichetelor de masa pe suport electronic Edenred Ticket Restaurant®.

6.3 Lista finala a persoanelor eligibile se va stabili dupa confirmarea tranzactiilor de catre platforma de

autorizare a platilor si doar Participantii eligibili vor intra in tragerea la sorti. Un Participant poate câștiga

maxim 1 premiu in cadrul concursului.

6.4 Tranzactiile trebuie efectuate doar in segmentul de restaurante (restaurant, cantina, catering, cafenea,

cofetarie, fast-food, bufet, ceainarie, pizzerie, livrari la domiciliu) care accepta plata cu cardul Edenred

Ticket Restaurant®.

6.5 Data inscrierii efective in concurs este reprezentata de data inscrierii Participantului in pagina

www.edenred.ro/iesimlamasa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care

se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile

respective vor fi anulate.

6.6 La fiecare extragere, vor fi luate in calcul doar tranzactiile efectuate cu succes, nu si cele care sunt in

asteptare.

6.7 Toate tranzactiile care nu vor respecta conditiile enumerate in prezenta sectiune 6, nu vor fi validate

ca facand parte din aceasta Campanie si, drept urmare, nu vor intra in tragerea la sorti.

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI 

7.1 In cadrul Campaniei vor fi acordate de catre Organizator, un numar de 5.000 de premii, fiecare 

premiu constand intr-un Voucher* electronic reprezentand un cod numeric (denumit in continuare 

„Voucherul”) in valoare de 100 de LEI (TVA inclus). 

* Voucherul acordat ca premiu este valabil pentru achitarea mesei in cadrul Restaurantului Partener

pentru care Participantul a optat in momentul inscrierii pe websiteul www.edenred.ro/iesimlamasa

https://my.edenred.ro/
https://my.edenred.ro/
http://www.edenred.ro/iesimlamasa
http://www.edenred.ro/iesimlamasa
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* Voucherul acordat ca premiu in cazul prezentei Campanii este valabil si poate fi utilizat timp de 2 luni de

la data emiterii sale. Data emiterii si data expirarii voucherului sunt marcate pe voucher.

7.2 Voucherul poate fi prezentat ca metoda de plata o singura data de catre Participant si este 

singurul instrument in baza caruia Restaurantul Partener va efectua verificarea solicitarii castigatorului. In 

cazul in care valoarea mesei este mai mica decat valoarea Voucherului nu se va acorda un rest in bani 

ca diferenta dintre valoarea Voucherului si valoarea mesei. In cazul in care valoarea mesei este mai mare 

decat valoarea Voucherului, Participantul poate achita diferenta printr-o alta metoda de plata pentru a 

acoperi diferenta (card de masa Edenred, card bancar, cash). Voucherul va fi acceptat ca metoda de plata 

a mesei in Restaurantul Partener ales de Participantul castigator la momentul inscrierii in concurs, din 

unitatile unitatile partenere Edenred identificate in Anexa nr. 1 a prezentului Regulament. 

7.3 Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Campaniei reglementata prin prezentul 

Regulament este de maximum 500.000 LEI, TVA inclus. 

7.4 Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de (i) a inlocui premiile cu 

alte bunuri (ii) nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate si (iii) nu pot 

solicita contravaloarea in bani a voucherului.  

7.5 In cazul in care in oricare dintre extrageri nu vor fi 500 de Participanti eligibili inscrisi, se va 

acorda cate un premiu fiecarui Participant eligibil inscris pentru acea extragere, celelalte premii 

reportandu-se pentru urmatoarea extragere. 

7.6 În situația în care pana la finalul campaniei, nu sunt acordate toate premiile, din motive 

independente de voința Organizatorului, acestea rămân la dispoziția Organizatorului care poate organiza, 

dacă va considera necesar, o extragere specială pentru a desemna noi câștigători sau care poate 

organiza o altă campanie promoțională, după caz, sau care va putea decide extinderea perioadei 

Campaniei. 

7.7. In cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorului (cu titlu de exemplu: 

interdictii legale) unii castigatori nu pot utiliza premiul in Restaurantul Partener pentru a lua masa in oras, 

acesta poate achizitiona masa in sistem catering de la respectivul restaurant sau va alege un alt restaurant 

impreuna cu Organizatorul, printr-o solicitare scrisa adresata acestuia la urmatoarea adresa de mail 

iesimlamasa@edenred.com.  

SECTIUNEA 8. TRAGEREA LA SORTI SI ANUNTAREA CASTIGATORULUI 

8.1 Organizatorul va colecta toate informatiile aferente tranzactiilor efectuate in conditiile de mai 

sus, respectiv: data, ora efectuarii tranzactiilor si seria cardului Edenred Ticket Restaurant®. 

8.2 Tragerile la sorti se vor organiza la sediul social al Edenred din București, Calea Șerban Vodă 

nr. 133, Sector 4. Extragerea se va realiza cu ajutorul www.random.org, program computerizat specializat 

de extragere aleatorie. Informatiile introduse în platforma www.random.org vor fi anonimizate, fără a fi 

dezvăluite date cu caracter personal. 

Se vor organiza 10 trageri la sorti a cate 500 de vouchere castigatoare / extragere, iar castigatorii vor fi 

anuntati conform urmatorului calendar: 

1. 24 iulie, pentru cardurile inscrise in concurs in perioada 6 iulie – 19 iulie

2. 31 iulie, pentru cardurile inscrise in concurs in perioada 6 iulie – 26 iulie

3. 7 august, pentru cardurile inscrise in concurs in perioada 6 iulie – 2 iulie

4. 14 august, pentru cardurile inscrise in concurs in perioada 6 iulie – 9 august

5. 21 august, pentru cardurile inscrise in concurs in perioada 6 iulie – 16 august

6. 28 august, pentru cardurile inscrise in concurs in perioada 6 iulie – 23 august

7. 4 septembrie, pentru cardurile inscrise in concurs in perioada 6 iulie – 30 august

8. 11 septembrie, pentru cardurile inscrise in concurs in perioada 6 iulie –06 august

mailto:iesimlamasa@edenred.com
http://www.random.org/
http://www.random.org/
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9. 18 septembrie, pentru cardurile inscrise in concurs in perioada 6 iulie – 13 septembrie

10. 25 septembrie, pentru cardurile inscrise in concurs in perioada 6 iulie –20 septembrie

La tragerile la sorti vor participa cardurile inscrise in concurs cu care s-a efectuat minim o tranzactie

eligibila intr-un Restaurant (cantina, pizzerie, unitate de catering, ceainarie, cofetarie, bufet, cafenea,

livrari la domiciliu), in perioada 1 iunie – 20 septembrie 2020.

Rezultatele extragerilor vor fi publicate pe site-ul web www.edenred.ro/iesimlamasa, cu

redirectionare catre pagina https://iesimlamasa.whiteimage.biz/

SECTIUNEA 9. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR 

9.1 Intrarea in posesia premiilor (Voucherele electronice) se va realiza prin transmiterea unei 

notificari in contul MyEdenred din aplicatia mobila sau din platfroma https://my.edenred.ro/. Prin urmare, 

pentru a intra in posesia premiului, utilizatorii trebuie sa aiba instalata pe telefonul mobil aplicatia 

MyEdenred accesibila gratuit in orice store (Android, Apple) si sa fie inregistrat in aplicatie cu cardul 

Edenred Ticket Restaurant® cu care a operat tranzactiile in perioada 1 iunie – 20 septembrie 2020 si cu 

a carui serie  s-a inscris in concurs pe site-ul www.edenred.ro/iesimlamasa sau sa acceseze contul 

personal din platforma https://my.edenred.ro/  

9.2. Participantul va verifica periodic contul din platforma https://my.edenred.ro/ sau aplicatia 

mobila My Edenred pentru a lua la cunostinta de castigarea unui premiu. Castigatorul va fi notificat daca 

in termen de 10 zile de la primirea voucherului nu l-a vizualizat si daca in termen de 30 zile de nu a folosit 

voucherul. Organizatorul nu este raspunzator in cazul in care castigatorul nu consulta informatiile din 

aplicatie sau din contul personal de pe platforma https://my.edenred.ro/ si nu ia la cunostinta in timp util 

de castigarea voucherului, acesta nemaiputand fi utilizat la incetarea perioadei de valabilitate. 

SECȚIUNEA 10. LIMITAREA RĂSPUNDERII 

10.1 Prin participarea in Campanie, toți Participanții și câștigătorii sunt de acord și se obligă să 

respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul 

Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a Participanților 

și eventualilor câștigători. 

10.2 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a 

Campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea și/sau costurile acestei promoții. 

10.3 În eventualitatea unei dispute asupra validării unui câștig și/sau acordării vreunui premiu, 

decizia Organizatorului este definitivă. 

10.4 Eventualele contestații referitoare la derularea prezentei Campanii vor fi luate în considerare 

dacă au fost primite de Organizator până la data de 1 noiembrie 2020 inclusiv. Contestațiile, impreuna cu 

datele de contact (nume si prenume complet, adresa completa, numar de telefon), precum si cu motivele 

de fapt pe care se intemeiaza contestatia, vor fi trimise prin e-mail la adresa laura.circei@edenred.com, 

poștă sau curier la adresa sediului social al Organizatorului din București, Calea Șerban Vodă nr. 133, 

Sector 4 cu confirmare de primire, menționând in titlul emailului sau pe plic: Campania promoționala 

„Iesim la masa!" desfășurată în perioada 06 Iulie – 25 noiembrie 2020. Contestatia se va analiza de 

catre Organizator in termen de 48 de ore lucratoare de la inregistrarea acesteia. Raspunsurile la sesizarile 

trimise conform procedurii se ofera in scris, prin email. 

10.5 Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru: 

a. Imposibilitatea unui potențial Participant de a se înscrie în Campanie, din motive ce nu depind de

Organizator;

b. Imposibilitatea unui câștigător de a beneficia de premiul respectiv, din motive ce nu depind de Organizator;

http://www.edenred.ro/iesimlamasa
https://iesimlamasa.whiteimage.biz/
https://my.edenred.ro/
http://www.edenred.ro/iesimlamasa
https://my.edenred.ro/
https://my.edenred.ro/
https://my.edenred.ro/
mailto:laura.circei@edenred.com
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10.6 Organizatorul nu are nicio obligație de a raspunde reclamatiilor după termenul de 

revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament. 

Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament Oficial.  

SECTIUNEA 11. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

11.1 Datele cu caracter personal preluate in derularea prezentei Campanii vor fi prelucrate in scopul 

derularii operatiunilor specifice, descrise in prezentul Regulament (inscrierea in campanie, verificarea 

criteriilor de eligibilitate, selectarea listei de potentiali castigatori, verificarea tranzactiilor eligibile in 

Campanie, alegerea castigatorilor, identificarea unica pentru acordarea premiului, livrarea  premiului, 

depunerea declaratiilor de venit la organele fiscale, plata taxelor si impozitelor aferente premiului, daca 

este cazul), in baza interesului legitim al Organizatorului si in baza consimtamantului acordat de 

participanti pentru inscrierea si participarea la Campanie. De asemenea, datele vor fi prelucrate si pentru 

indeplinirea obligatiilor legale de raportare si arhivare. Prelucrarea se deruleaza pentru perioada necesara 

indeplinirii scopurilor antementionate,  iar datele vor fi pastrate in scopul indeplinirii obligatiilor si pentru 

apararea si dovedirea unor drepturi, nu mai mult de un an de zile de la data semnarii ultimului proces-

verbal de predare a premiului. 

11.2 In calitate de persoane vizate, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, Participantii au 

urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul la rectificare, dreptul la ştergere, dreptul la 

restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unui 

proces decizional automatizat, dreptul de a depune o plangere in fata Autoritaţii Naţionale pentru 

Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) şi dreptul de a se adresa justiţiei. 

11.3 Participanţii isi pot exercita aceste drepturi utilizand urmatoarele canale de comunicare: prin e-mail, 

la adresa: gdpr-ro@edenred.com sau prin transmiterea unei cereri semnate, in scris, la sediul 

Organizatorului, situat in Calea Șerban Vodă nr. 133, sector 4, București. Monitorizarea respectării 

cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor 

desemnat în cadrul Grupului Edenred, având următoarele date de contact: dpo.romania@edenred.com. 

11.4 Pentru mai multe detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se poate consulta 

Politica de confidențialitate a Organizatorului, postată pe site-ul www.edenred.ro. 

11.5 Prin inscrierea in Campanie, Participantul este de acord cu prelucrarea datelor sale privind 

tranzactiile efectuate cu cardul inscris, in perioada 1 iunie – 20 septembrie 2020. 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE 

12.1 Conform legislatiei aplicabile, in cazul premiilor cu o valoare mai mare de 600 de lei, organizatorul 

este obligat să calculeze, sa retina și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către 

câștigători prin primirea premiilor Campaniei, în conformitate cu dispozițiile Legii 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, orice alte obligaţii de natură fiscală şi/ sau de orice altă 

natură, în legatură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a castigatorilor. 

12.2 Organizatorul va depune declarații de venit la autoritatea fiscală competentă pentru veniturile din 

această Campanie. Orice alte declarații de venit și cheltuieli ce derivă din câștigarea Premiilor cad în 

sarcina exclusivă a câștigătorului. 

12.3 Organizatorul nu va avea nicio răspundere față de alte eventualele taxe și impozite suportate de 

către Participant în legătura cu această Campanie. 

SECTIUNEA 13. ÎNCETAREA CAMPANIEI 

mailto:gdpr-ro@edenred.com
mailto:dpo.romania@edenred.com
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13.1 Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, stare 

de urgenta in acceptiunea legii,  sau în cazul imposibilității Organizatorului, in situatii exceptionale si din 

motive independente de voința sa, de a o continua. In acest ultim caz, Organizatorul va anunta 

Participantilor incetarea Campaniei, pe pagina www.edenred.ro/iesimlamasa. 

13.2 Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului in situatii exceptionale si din 

motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului 

Oficial și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea 

obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul, 

dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice participanților la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile 

lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia. 

SECTIUNEA 14. LITIGII 

14.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe 

cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele 

judecătorești competente din București. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se 

realizează potrivit clauzei 8.4 a prezentului Regulament Oficial. După data prevăzută în clauza 8.4 a 

prezentului Regulament Oficial Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestație. 

SECȚIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL 

15.1 Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze 

tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial. Prezentul Regulament este 

pus la dispozitia Participantilor pe pagina web www.edenred.ro/iesimlamasa si este disponibil în mod 

gratuit oricărui solicitant urmare a unei solicitari transmise pe email la adresa: laura.circei@edenred.com. 

15.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând 

ca astfel de modificări să intre în vigoare de la data publicării actelor adiționale ce conțin aceste modificări 

pe website-ul organizatorului www.edenred.ro/iesimlamasa . 

15.3 Orice acte adiționale de modificare a prezentului Regulament Oficial sunt disponibile în mod gratuit 

oricărui solicitant pe pe website-ul organizatorului www.edenred.ro/iesimlamasa  Organizatorul nu își 

asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către Participanți, atât timp cât acestea 

sunt afișate pe website-urile mentionate in prezentul articol. 

15.4 Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 

99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, astfel cum a fost modificata si 

completata. 

Prezentul Regulament Oficial este valabil pana la data de 25 noiembrie 2020. 

Organizator, 

EDENRED ROMÂNIA S.R.L. 

http://www.edenred.ro/iesimlamasa
http://www.edenred.ro/iesimlamasa
http://www.edenred.ro/iesimlamasa
http://www.edenred.ro/iesimlamasa


1 | P a g .

ACT ADITIONAL 

AL REGULAMENTULUI OFICIAL AL CAMPANIEI 
Ieșim La Masă!  

(“Campania”) 

Organizatorul Campaniei “Ieșim La Masă!” (denumită în continuare „Campania”), societatea 
EDENRED ROMANIA S.R.L., cu sediul social situat în Calea Șerban Vodă nr.133, Sector 4, București, 
telefon: 021.301.33.11, Fax 021.301.33.47, 031.225.02.47, 0741.812.547; Cod Unic de Înregistrare: 
RO 10696741; Număr înregistrare Registrul Comerțului: J40/5659/1998, identificator unic la nivel 
european (EUID): ROONRC.J40/5659/1998 (denumită in continuare “Organizator” sau 
“Edenred”),  

A decis modificarea si completarea prevederilor Regulamentului Oficial al Campaniei „Ieșim la 
Masă!” (în continuare „Regulamentul”), după cum urmează: 

Art. 1. După Art. 8.2. din Regulament, se adaugă Art. 8.3. cu următorul conținut: 

Art. 8.3. Extragerile saptamanale a câte 500 de vouchere câștigătoare/extragere, se vor derula 
până la momentul acordării tuturor premiilor din campanie, însă campania  nu va fi prelungită 
mai tarziu de data de 15.12.2020. 

Art. 2. După Art. 8.3. din Regulament, se adaugă Art. 8.4. cu următorul conținut: 

Art.8.4. În cazul în care până la extragerea din data de 15.12.2020, inclusiv (orele 23:59), nu au 
fost acordate toate premiile și dacă nu vor fi suficienți participanți eligibili pentru premiile 
neacordate, acestea  rămân în posesia Organizatorului, care va putea dispune de sume după 
cum apreciază. 

Art. 3. Lista restaurantelor partenere din județele participante în cadrul Campaniei este 
detaliată în Anexa nr. 3, parte integrantă din prezentul Regulament. 

Art. 4. Clauze Finale 

Toate celelalte prevederi cuprinse în Regulamentul Oficial al Campaniei „Ieșim la masă” 
autentificat sub nr. 825/02 iulie 2020 modificat și completat prin Actul Adițional autentificat sub 
nr. 833/06 iulie 2020 și Actul Adițional nr. 2 autentificat sub nr. 881/10 iulie 2020 rămân 
nemodificate și continuă să-și producă efectele. 

Prezentul act adițional este disponibil gratuit oricărui solicitant, pe pagina oficială de web a 
Organizatorului https://www.edenred.ro/sites/default/files/static-pages/Regulament___Iesim_ 
la_Masa!.pdf. 

Organizator, 

EDENRED ROMANIA S.R.L. 

https://www.edenred.ro/sites/default/files/static-pages/
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ACT ADITIONAL NR. 4 DIN DATA DE 20.10.2020 

AL REGULAMENTULUI OFICIAL AL CAMPANIEI 

Ieșim La Masă!  

(“Campania”) 

Organizatorul Campaniei “Ieșim La Masă!” (denumită în continuare „Campania”), societatea 

EDENRED ROMANIA S.R.L., cu sediul social situat în Calea Șerban Vodă nr.133, Sector 4, București, 

telefon: 021.301.33.11, Fax 021.301.33.47, 031.225.02.47, 0741.812.547; Cod Unic de Înregistrare: RO 

10696741; Număr înregistrare Registrul Comerțului: J40/5659/1998, identificator unic la nivel 

european (EUID): ROONRC.J40/5659/1998 (denumită in continuare “Organizator” sau “Edenred”)

A decis modificarea și completarea prevederilor Regulamentului Oficial al Campaniei „Ieșim la 

Masă!” (în continuare „Regulamentul”), după cum urmează: 

Art. 1. Articolul 7.1. din    Secțiunea 7

Premiile Campaniei, se modifica si va avea următorul conținut: 

7.1. In cadrul Campaniei vor fi acordate de către Organizator, un număr de 5000 de premii, fiecare 

premiu constând intr-un voucher electronic*, reprezentând un cod numeric (denumit in continuare 

„voucherul”) in valoare de 100 de lei (TVA inclus). 

*Voucherul acordat ca premiu este valabil pentru achitarea mesei in cadrul Restaurantului

Partener, pentru care Participantul a optat in momentul înscrierii pe website-ul

www.edenred.ro/iesimlamasa

*Voucherul acordat ca premiu in cazul prezentei Campanii este valabil de la data emiterii pana la
data de 20.02.2021, data limita pana la care acesta poate fi utilizat. Data emiterii si data expirării

valabilității Voucherului sunt înscrise pe Voucher.

Art. 2. Clauze Finale 

Toate celelalte prevederi cuprinse în Regulamentul Oficial al Campaniei „Ieșim la masă” 

autentificat sub nr. 825/02 iulie 2020  modificat și completat prin Actul Adițional autentificat sub nr. 

833/06 iulie 2020 și Actul Adițional nr. 2 autentificat sub nr. 881/10 iulie 2020 si Actul Adițional 
autentificat sub nr. 1435/17.09.2020  rămân nemodificate și continuă să-și producă efectele.

Prezentul act adițional este disponibil gratuit oricărui solicitant, pe pagina campaniei 
www.edenred.ro/iesimlamasa. 

Organizator, 

EDENRED ROMANIA S.R.L.  

http://www.edenred.ro/iesimlamasa
http://www.edenred.ro/iesimlamasa
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ACT ADITIONAL NR. 5 DIN DATA DE 07.12.2020 

AL REGULAMENTULUI OFICIAL AL CAMPANIEI 

Ieșim La Masă!  

(“Campania”) 

Organizatorul Campaniei “Ieșim La Masă!” (denumită în continuare „Campania”), societatea 

EDENRED ROMANIA S.R.L., cu sediul social situat în Calea Șerban Vodă nr.133, Sector 4, București, 

telefon: 021.301.33.11, Fax 021.301.33.47, 031.225.02.47, 0741.812.547; Cod Unic de Înregistrare: 

RO 10696741; Număr înregistrare Registrul Comerțului: J40/5659/1998, identificator unic la nivel 

european (EUID): ROONRC.J40/5659/1998 (denumită in continuare “Organizator” sau 

“Edenred”. 

A decis completarea/modificare prevederilor Regulamentului Oficial al Campaniei „Ieșim la 

Masă!” (în continuare „Regulamentul”), după cum urmează: 

In concordata cu Articolului 7.6 În situația în care pana la finalul campaniei, nu sunt acordate 

toate premiile prevazute in Regulamentul campaniei Iesim la Masa!, din motive independente 

de voința Organizatorului, acestea rămân la dispoziția Organizatorului care poate organiza, 

dacă va considera necesar, o extragere specială pentru a desemna noi câștigători sau care 

poate organiza o alta Campanie,  

Art. 1 EXTRAGEREA SPECIALA 

Suma aferenta premiilor neacordate (vouchere in valoare de 100 lei fiecare), pana la incheierea 

campaniei (15 decembrie 2020, ora 23:59), va fi alocata acordarii unei serii de premii constand 

in carduri Edenred Cadou, fiecare card fiind incarcat cu suma de 600 lei. 

Se vor acorda un numar de premii constand in carduri Edenred Cadou pana se va ajunge la 

pragul valorii totale a tuturor premiilor campaniei si anume 500 000 lei, fara a depasi aceasta 

suma. De exemplu: daca raman neacordate 1 000 de premii constand in vouchere fiecare in 

valoare de 100 lei, cu o valoare totala de 100 000 lei, aceasta suma se va realoca pentru 166 

de premii constand in carduri cadou fiecare card incarcat cu 600 lei in valoare totala de 99 600 

lei (diferenta de 400 lei pana la totalul premiilor campaniei, de 500 000 lei, va ramane in posesia 

Organizatorului).  

Premiile vor fi oferite prin tragere la sorti, conform art. 8.1 si 8.2 din Regulament. Se va organiza o 

singura tragere la sorti pentru alocarea tuturor premiilor constand in cardurilor Edenred Cadou, 

pe data de 18 decembrie 2020. 

ART. 2. TRAGEREA LA SORTI SI ANUNTAREA CASTIGATORULUI 

La extragerea din data de 18 decembrie 2020 vor participa toti beneficiarii de card Edenred 

Ticket Restaurant care s-au inscris si sunt eligibili, independent de castigarea unui alt premiu in 

cadrul  campaniei Iesim la Masa!,  si care au efectuat tranzactii cu cardul Edenred Ticket 

Restaurant in restaurant (cantina, pizzerie, unitate de catering, ceainarie, cofetarie, bufet, 

cafenea, comanda de preparate culinare cu livrare la domiciliu sau cu takeaway), conform 
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Regulamentului, si cu conditia suplimentara ca  valoarea totala a tranzactiilor efectuate in 

intervalul 1 iunie 2020 – 15 decembrie 2020 sa fie de minim 25 de lei. 

Fiecare castigator va avea o singura sansa de castig (indiferent de numarul de tranzactii 

efectuat cu cardul Edenred Ticket Restaurant sau de valoarea totalului sumei tranzactiilor 

efectuate in restaurant in perioada campaniei Iesim la Masa! (1 iunie – 15 decembrie 2020), cu 

conditia respectarii pragului minim de 25 de lei indicat la alineatul anterior) si va putea castiga 

maxim un premiu (un card Edenred Cadou incarcat cu suma de 600 lei). 

Rezultatele extragerilor vor fi publicate pe site-ul web www.edenred.ro/iesimlamasa, cu 

redirectionare catre pagina https://iesimlamasa.whiteimage.biz, la data de 10 februarie 2021. 

Art 3. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR  

Intrarea in posesia premiilor (card Edered Cadou ) se va realiza prin transmiterea acestuia la 

adresa postala furnizata de castigator. Astfel Organizatorul va anunta fiecare castigator prin 

transmiterea unei notificari in contul MyEdenred din aplicatia mobila sau din platforma 

https://my.edenred.ro/ si a unul email pe adresa cu care castigatorul este logat in aplicatia 

MyEdenred, in cursul lunii decembrie 2020.  

Prin urmare, pentru a fi contactati pentru acordarea premiului, utilizatorii trebuie sa aiba instalata 

pe telefonul mobil aplicatia MyEdenred accesibila gratuit in orice store (Android, Apple) si sa fie 

inregistrat in aplicatie cu cardul Edenred Ticket Restaurant® cu care a operat tranzactiile in 

perioada 1 iunie – 15 decembrie 2020 si cu a carui serie s-a inscris in concurs pe site-ul 

www.edenred.ro/iesimlamasa sau sa acceseze contul personal din platforma 

https://my.edenred.ro/. 

Participantul va verifica periodic contul din platforma https://my.edenred.ro/ sau aplicatia 

mobila My Edenred pentru a lua la cunostinta de castigarea premiului.  

Organizatorul va depune toate demersurile pentru contactarea castigatorilor si livrarea 

premiilor. Daca in termen de 5 zile de la primirea emailului, prin care este anuntat ca a castiga 

un premiu constand intr-un card Edenred Cadiu, castigatorul nu transmite pe email-ul pus la 

dispozitie de Organizator, iesimlamasa@edenred.com, datele sale de contact (nume complet, 

numar de telefon si adresa de livrare), necesare pentru livrarea premiului,  Organizatorul va 

contacta castigatorul telefonic, daca acesta a furnizat numarul de telefon Organizatorului 

odata cu logarea in aplicatie.  Organizatorul nu este raspunzator in situatia in care castigatorul 

nu comunica in termenul de 5 zile datele necesare inmanarii premiului sau daca nu raspunde la 

apelul telefonic al Organizatorului in acest sens. 

Organizatorul va transmite premiul castigatorilor (cardul Edenred Cadou) in cursul lunii ianuarie 

2021, la adresa postala comunicata de acesta. Pentru motive de securitate, cardul va fi incarcat 

cu suma aferenta, in maxim 3 zile de la livrare. 

Premiile care nu au putut fi oferite din motive independente de voința Organizatorului 

(imposibilitatea de a lua legatura cu castigatorii, adrese de livrare comunicate eronat sau 

incomplete etc.) rămân la dispoziția Organizatorului. 

Art. 4. VALABILITATEA PREMIILOR 

https://iesimlamasa.whiteimage.biz/
https://my.edenred.ro/
https://my.edenred.ro/
https://my.edenred.ro/
mailto:iesimlamasa@edenred.com
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Premiile constand in cardurile Edenred Cadou in valoare de 600 lei fiecare, acordate ca premii, 

vor putea fi utilizate in reteaua de parteneri Edenred care le accepta la plata.  

Tichetele cadou incarcate pe cardul  acordat ca premiu coform prezentei anexe sunt valabile 

timp de 1 an de la data incarcarii acestuia acestora, data limita pana la care acestea pot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

fi utilizat, conform legislatiei aplicabile.  

Art. 5. ALTE CLAUZE  

Se modifica art. 10.4 din Regulament, avand urmatorul continut: 

Eventualele contestații referitoare la derularea prezentei Campanii vor fi luate în considerare 

dacă au fost primite de Organizator până la data de 22 decembrie 2020 inclusiv. Contestațiile, 

impreuna cu datele de contact (nume si prenume complet, adresa completa, numar de 

telefon), precum si cu motivele de fapt pe care se intemeiaza contestatia, vor fi trimise prin e-

mail la adresa laura.circei@edenred.com, poștă sau curier la adresa sediului social al 

Organizatorului din București, Calea Șerban Vodă nr. 133, Sector 4 cu confirmare de primire, 

menționând in titlul emailului sau pe plic: Campania promoționala „Iesim la masa!" desfășurată 

în perioada 06 Iulie – 25 noiembrie 2020. Contestatia se va analiza de catre Organizator in termen 

de 48 de ore lucratoare de la inregistrarea acesteia. Raspunsurile la sesizarile trimise conform 

procedurii se ofera in scris, prin email. 

Se modifica art. 8.3 din Regulament, astfel cum acesta a fost introdus prin art. 1 din Actul 

Aditional la Regulament autentificat sub numarul nr. 1435/17.09.2020 avand urmatorul continut: 

Extragerile saptamanale a câte 500 de vouchere câștigătoare/extragere sau orice alte 

extrageri, se vor derula până la momentul acordării tuturor premiilor din campanie, însă 

campania nu va fi prelungită mai tarziu de data de 31 ianuarie 2021.  

Toate celelalte prevederi cuprinse în Regulamentul Oficial al Campaniei „Ieșim la masă” 

autentificat sub nr. 825/02 iulie 2020 de BIN Loredana Bîrzu, cu sediul în Mun. București, modificat 

și completat prin actele aditionale subsecvente, care nu contravin dispozitiilor prezentul act 

aditional rămân nemodificate și continuă să-și producă efectele. 

Prezentul act adițional este disponibil gratuit oricărui solicitant, pe pagina campaniei 

www.edenred.ro/iesimlamasa. 

 

 

Organizator, 

EDENRED ROMANIA S.R.L. 

prin reprezentant 

Anca-Gabriela Tesloianu 

mailto:laura.circei@edenred.com
http://www.edenred.ro/iesimlamasa


Anexa 1 
 

Lista restaurantelor partenere in campania 

 Iesim la Masa! 
 

Alba 
 

CATERING CUGIR (EXCLUSIV LIVRARE) 

KFC DT ALBA MALL (LA PACHET) 

RESTAURANT PREMIUM DRAGANA (EXCLUSIV LIVRARE) 

RESTAURANT TRANSILVANIA 

Arad 

BIG CHICKEN FAST FOOD & LIVRARE 

COFETARIA ‐ TEKAFFE ARAD 

KFC ARAD DT (LA PACHET) 

KFC ATRIUM ARAD (LA PACHET) 

RESTAURANT MONDO ARAD 

Bihor 

KFC ORADEA DT (LA PACHET) 

KFC ORADEA LOTUS (LA PACHET) PIZZA 

HUT LOTUS ORADEA (LA PACHET) 

RESTAURANT MONDO ORADEA 

 
Braşov 

 

ALTITUDE RESTAURANT AND TERRACE 

BERARIA CIUCAS 

COFETARIA HERR STRUDEL & LIVRARE 

CROUTON RESTAURANT & LIVRARI 

DOMINO'S PIZZA BRASOV & LIVRARE 

HANU PAPRIKA DELIVERY (EXCLUSIV LIVRARE) 

KFC BRASOV (LA PACHET) 

KFC CORESI BRASOV (LA PACHET) 

PIZZA HUT CORESI BRASOV (LA PACHET) 

RESTAURANT ‐ PIZZERIE MOUNTAIN SALOON 

RESTAURANT BLOOM 

RESTAURANT CASA BRASOVEANU & LIVRARE 

RESTAURANT PARADIS 

RESTAURANT PENSIUNEA DRUMETUL 

RESTAURANT SCULARIE 

RESTAURANT SUB TAMPA 

STREET CAFÉ 

TACO BELL CORESI SHOPPING CENTER BRAȘOV 
Bucureşti 

 

BISTRO CONTINENTAL 

BISTRO LULU DUPAIN SERBAN VODA 

BUONGIORNO LASCAR CATARGIU 

BUONGIORNO PRIMAVERII 

CAFÉ ATHENEE 

CARU CU BERE 

CITY CAFE CHARLES DE GAULLE 

CITY GRILL COVACI 

CITY GRILL OTOPENI 



CITY GRILL PRIMAVERII 

COFETARIA ‐ TEKAFFE GARA DE NORDCOFETARIA CONTINENTAL VICTORIEI CROWN CAFÉ 
DOMINO'S PIZZA CHITILA & LIVRARE 

DOMINO'S PIZZA COLENTINA & LIVRARE 

DOMINO'S PIZZA FAST FOOD & LIVRARE 

DOMINO'S PIZZA FERDINAND & LIVRARE 

DOMINO'S PIZZA GHENCEA & LIVRARE 

DOMINO'S PIZZA LIVIU REBREANU & LIVRARE 

DOMINO'S PIZZA MILITARI & LIVRARE 

DOMINO'S PIZZA MORARILOR (EXCLUSIV LIVRARE) 

DOMINO'S PIZZA NITU VASILE & LIVRARE 

DOMINO'S PIZZA PANDURI & LIVRARE 

DOMINO'S PIZZA PIPERA & LIVRARE 

DOMINO'S PIZZA SERBAN VODA & LIVRARE 

DOMINO'S PIZZA TITAN & LIVRARE 

DOMINO'S PIZZA UNIRII & LIVRARE 

DOMINO'S PIZZA VICTORIEI & LIVRARE 

ENGLISH BAR 

ENGLISH BAR ON AIR 

GRANDCAFE VAN GOGH 

HANU BERARILOR BECKER BRAU 
HANU BERARILOR ELENA LUPESCU & LIVRARE 

HANU BERARILOR OPREA SOARE & LIVRARE 

HANUL MANUC 

HARD ROCK CAFE 

HELLO DONUTS AFI COTROCENI (LA PACHET) 

HELLO DONUTS PARK LAKE (LA PACHET) 

KFC AUCHAN TITAN (LA PACHET) 

KFC BANEASA (LA PACHET) 

KFC BANEASA DT (LA PACHET) 

KFC BELDIMAN (LA PACHET) 

KFC COLENTINA (LA PACHET) 

KFC CORA LUJERULUI (LA PACHET) 

KFC CORA PANTELIMON (LA PACHET) 

KFC COTROCENI (LA PACHET) 

KFC CRANGASI (LA PACHET) 

KFC DOROBANTI 239 (LA PACHET) 

KFC DRUMUL TABEREI (LA PACHET) 

KFC FEERIA (LA PACHET) 

KFC GARA DE NORD (LA PACHET) 

KFC IANCULUI DT (LA PACHET) 

KFC LEONIDA (MAGHERU) (LA PACHET) 

KFC LIBERTY (LA PACHET) 

KFC MALL VITAN (LA PACHET) 

KFC MEGAMALL (LA PACHET) 

KFC MIHAI BRAVU DT (LA PACHET) 

KFC MILITARI DT (LA PACHET) 

KFC MOSILOR (LA PACHET) 

KFC OLTENITEI DT (LA PACHET) 

KFC ORHIDEEA (LA PACHET) 

KFC PARK LAKE (LA PACHET) 



KFC PLAZA (LA PACHET) 

KFC PROMENADA (LA PACHET) 

KFC SUN PLAZA (LA PACHET) 

KFC UNIREA (LA PACHET) 

KFC VERANDA (LA PACHET) 

MADO TIMPURI NOI 

MANUFAKTURA ‐ MEGA MALL 

MANUFAKTURA ‐ PROMOMENADA 

PEP & PEPPER BANEASA 

PEP & PEPPER PARK LAKE 

PEP & PEPPER PLAZA 

PINE GARDEN CAFÉ 

PINE RESTAURANT & TERRACE 

PIZZA HUT PARK LAKE (LA PACHET) 

PIZZA HUT PROMENADA (LA PACHET) 

PIZZA HUT BANEASA (LA PACHET) 

PIZZA HUT COTROCENI (LA PACHET) 

PIZZA HUT DOROBANTI (LA PACHET) 

PIZZA HUT MALL VITAN (LA PACHET) 

PIZZA HUT MEGA MALL (LA PACHET) 

PIZZA HUT MOSILOR (LA PACHET) 

PIZZA HUT PLAZA (LA PACHET) 

PIZZA HUT SUN PLAZA (LA PACHET) 

PIZZA HUT UNIVERSITATE (LA PACHET) 

PRIMUS PUB & LIVRARE 

PRIMUS PUB RESTAURANT 
RESTAURANT BEEF ROOM (HILTON GARDEN INN) 

RESTAURANT EFES NERVA TRAIAN 

RESTAURANT EL PATO  

RESTAURANT IBIS STYLES BUCHAREST 

RESTAURANT LA PLACINTE ‐ AFI PARK & LIVRARE 

RESTAURANT LA PLACINTE ‐ GHEORGHE MAGHERU & LIVRARE  

RESTAURANT LA PLACINTE ‐ ION MIHALACHE & LIVRARE 

RESTAURANT LA PLACINTE ‐ NICOLAE CARAMFIL & LIVRARE 

RESTAURANT LA PLACINTE ‐ STEFAN CEL MARE & LIVRARE 

RESTAURANT MERCURE 

RESTAURANT PESCARUS & LIVRARE 

RESTAURANT RAWDIA 

RESTAURANT SALAD BOX MALL BANEASA 

RESTAURANT TAKSIM PARKLAKE  

ROBERTO'S ON LaStrada 

TACO BELL AFI COTROCENI 

TACO BELL BĂNEASA SHOPPING CITY 
TACO BELL MEGA MALL 

TACO BELL PARKLAKE SHOPPING CENTER 

TERMINUS PUB 

TRATTORIA VERDI ‐ AVIATORILOR 



TRATTORIA VERDI ‐ UNIRII 

TRATTORIA VERDI ‐ VICTORIEI 

VICTORIA CLUB 

www.dominos‐pizza.ro (EXCLUSIV LIVRARE) 

     Cluj  

BISTRO SORRISO 

CARO VINTAGE CLUB 

GUSTADOR & LIVRARE 

KFC CLUJ CENTRU (LA PACHET) 

KFC IULIUS MALL (LA PACHET) 

KFC POLUS (VIVO!) (LA PACHET) 

MADO IULIUS MALL CLUJ NAPOCA 

MADO POLUS CENTER CLUJ 

MARTY CITY RESTAURANT & LIVRARE 

MARTY DELIVERY RESTAURANT (EXCLUSIV LIVRARE) 

MARTY EATERY & LIVRARE 

MARTY PLAZA CLUJ & LIVRARE 

MARTY PLAZA RESTAURANT & LIVRARE 

MARTY REPUBLICII & LIVRARE 

MARTY WEST SIDE & LIVRARE 

PIZZA HUT IULIUS (LA PACHET) 

PIZZA HUT POLUS (VIVO) (LA PACHET) 

PIZZA NAPOLI CENTRALE ‐ CJ 

RESTAURANT CHIOS 

TACO BELL IULIUS MALL CLUJ 

    Constanţa  
BLUE DOLPHIN RESTAURANT AND TERRACE 

KFC CITY PARK (LA PACHET) 

KFC TOM (LA PACHET) 

KFC VIVO! (LA PACHET) 

PIZZA HUT CONSTANTA (LA PACHET) 

RESTAURANT ACAPULCO 

TACO BELL VIVO! CONSTANTA 

    Iaşi  
CZECH IN 

KFC IULIUS IASI (LA PACHET) 

KFC PALAS IASI (LA PACHET) 

LA CORNICHE 

LA PLACINTE IASI & LIVRARE 

MADISON 

MADO IULIUS MALL IASI 

MADO PALAS MALL IASI 

PIZZA HUT IASI (LA PACHET) 

RESTAURANT CHEFFA 

RESTAURANT CLUB 20 BAMBOO 



RESTAURANT ODEON 

RESTAURANT OLIV 

TIBECA 

    Mureş  

BISTRO ESTHETIQUE 

KFC MURES DT (LA PACHET) 

KFC MURES SHOPPING CENTER (LA PACHET) 

RESTAURANT BEGA 

RESTAURANT CORNISA 

RESTAURANT DARINA TARNAVENI 

RESTAURANT GRADINA DE VARA 

RESTAURANT LACI CSARDA ERNEI 

RESTAURANT LACI CSARDA MURES 

RESTAURANT LORELEI by MERCURE 

RESTAURANT MONDO MURES 

RESTAURANT MOTEL DARINA UNGHENI 

RESTAURANT PESTISORUL DE AUR SANCRAI 

RESTAURANT TEMPO 

RESTAURANT TIR DARINA 
     Prahova  

DOMINO'S PIZZA PLOIESTI & LIVRARE 

KFC AFI PLOIESTI (LA PACHET) 

KFC NEPI PLOIESTI (LA PACHET) 

KFC PLOIESTI OMNIA (LA PACHET) 

MADO AFI PALACE PLOIESTI 

RESTAURANT COTA 1000 

RESTAURANT PENSIUNE CASA NOASTRA 

RESTAURANT RIVIERA 

RESTAURANT TERRAVERDE 1 

TACO BELL IULIUS TOWN TIMISOARA 

TACO BELL PLOIEȘTI SHOPPING CITY 

     Sibiu  

BALKAN BISTRO 

COFETARIA ‐ TEKAFFE SIBIU 

DOMINO'S PIZZA SIBIU & LIVRARE 

KFC FESTIVAL SIBIU (LA PACHET) 

KFC NEPI SIBIU (LA PACHET) 

KFC SIBIU DT (LA PACHET) 

RESTAURANT APOSTROPH 

RESTAURANT BUN DE TOT 

RESTAURANT GRAND PLAZA 

RESTAURANT HOTEL FANTANITA HAIDUCULUI 

RESTAURANT PENSIUNE MARGINIMEA SIBIULUI 

TACO BELL SIBIU SHOPPING CITY 

    Timiş  
GURMANDOS FAST FOOD 

KFC IULIUS MALL (LA PACHET) 

KFC NEPI TIMISOARA (LA PACHET) 

KFC TIMISOARA CENTRU (LA PACHET) 

MADO IULIUS MALL TIMISOARA 

MANUFAKTURA ‐ TIMISOARA 



PIZZA HUT NEPI SHOPPING CITY (LA PACHET) 

PIZZA HUT TIMISOARA IULIUS MALL (LA PACHET) 

RESTAURANT AROMA 

RESTAURANT MEDITERANEO 

  RESTAURANT VICTORIA  
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