Condiții generale minime obligatorii:
- Nu sunt autorizate puncte de lucru în construcții provizorii tip chioşc;
- Spațiile puse la dispoziție trebuie sã fie corespunzãtoare pentru activitatea loteristicã: curate, iluminate, sã dispunã de
dotãri minime obligatorii, respectiv acces la grup sanitar pentru participanți, aer condiționat, sursã de încãlzire, etc.
Pentru spațiile ȋn care se desfãșoarã activitãți de jocuri de noroc de la 2 sau mai mulți organizatori, mandatarul are
obligația delimitãrii activitãților / organizator.
- Distanța minimã fațã de o agenție proprie a C.N.L.R. S.A sã fie de minim 400 m, cu excepția mandatarilor care
comercializează doar produsele de tip videoloterie, pariuri ȋn cotă fixă si/sau loz, respectiv loterie pasivă;
- În situația în care spațiul este deținut în regim de chirie, contractul de închiriere sã fie încheiat pe o perioadã minimã
de 1 an de zile;
- Dacã situația o impune este necesar “acord pentru transmisia de date”.
În cazul în care condițiile enunțate mai sus sunt îndeplinite urmãtoarea etapã este constituirea şi depunerea
unui dosar care să cuprindă urmãtoarele documente:















copie dupã certificatul de înmatriculare sau autorizația de funcționare;
copie dupã statutul societãții;
declarație pe proprie rãspundere a administratorului societãții în care se menționeazã cã aceasta nu face parte
din categoria agenților economici inactivi;
bilanț contabil şi cont de profit şi pierdere pentru ultimul exercițiu financiar, excepție societãțile / intreprinderile
individuale, etc. nou înființate;
act de garanție ;
copie dupã actul de proprietate/chirie/comodat- pentru spațiu;
copie act de identitate administrator;
pentru colaborarea cu diverşi operatori de jocuri de noroc sunt necesare, în copie, licența şi autorizația care sã
le ateste calitatea de organizatori de jocuri de noroc;
acord pentru transmisia de date, numai dacã situația o impune;
acord proprietar/ Asociație de Locatari pentru desfãşurarea în spațiul respectiv de activitãți loteristice;
buletin PRAM privind capacitatea şi siguranța instalației electrice;
fotografii spațiu - interior şi exterior;
schema circuitelor instalației electrice / rezultat site-survey realizat de cãtre reprezentanții partenerului de
contract, pentru mandatarii care opteazã pentru activitatea de videoloterie;
certificat de atestare fiscalã.

Nu reprezintã condiție obligatorie comercializarea tuturor produselor loteristice cu precizarea cã pot exista
mandatari care opteazã pentru deschiderea de agenții în care sã comercializeze numai jocul de videoloterie /
numai sisteme loto şi loz, etc. opțiuni în funcție de jocurile loteristice pe care CNLR-SA le organizeazã.
Dosarul se depune:



la Sucursala Zonalã / Punctul de Lucru, în cazul agențiilor loto mandatare în funcție de sediul social al
mandatarului sau amplasamentul spațiului în care va funcționa agenția mandatarã respectivã,
sau la Sediul Central al C.N. Loteria Românã S.A, în cazul rețelelor naționale (care activează ȋn peste 20 de
județe) de agenții loto mandatare.

Personalul care urmează să lucreze ȋn cadrul viitoarei agenții mandatare va fi instruit de către personalul C.N
Loteria Română S.A.
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