
Regulamentul desfăşurării campaniei „Ai noștri câștigă!” 

 

15 mai 2014 

Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi 

stabileşte condiţiile de organizare şi desfăşurare a campaniei „ Ai noștri câștigă!” 

1. Termeni 

1.1. Organizator - furnizorul de reţele şi comunicaţii electronice ÎM Moldcell SA (în 

continuare Moldcell). 

1.2. Campanie – campania„Ai noștri câștigă”de promovare a produselor şi serviciilor 

companiei Moldcell, destinată abonaţilor Moldcell, desfăşurată în perioada 15 mai 

2014 – 18 iunie 2014 ora 23:59 conform regulilor stabilite în prezentul Regulament. 

Premiul din cadrul Campaniei vor fi oferite exclusiv din contul Organizatorului.  

1.3. Participant – orice persoană fizică care a înregistrat cerere de portare la furnizorul de 

reţele şi comunicaţii electronice ÎM Moldcell SA în perioada 15 mai – 18 iunie 2014 și, 

ca rezultat al cererii, a fost portat în reţeaua Organizatorului. Sunt excluşi de la 

participare angajaţii Organizatorului, rudele de gradul I şi II ale acestora, angajaţii 

distribuitorilor şi a dealerilor Organizatorului, precum şi persoanele care, în temeiul 

legislaţiei în vigoare nu pot deţine mijloace de comunicaţii electronice 

1.4. Premiul - telefon Samsung ACE 3 

1.5. Participant-câştigător orice persoană fizică, care a înregistrat cerere de portare la 

Organizator în perioada 15 mai – 18 iunie 2014 și a câștigat premiul prin intermediul 

unei extrageri organizate de Organizator. 

2. Descrierea Campaniei şi condiţiile de participare 

2.1. Perioada de desfăşurare a Campaniei: 15 mai  – 18 iunie 2014. 

2.2. În cadrul campaniei va fi organizată o extragere electronică pentru participanți persoane 

fizice care au înregistrat cerere de portare la furnizorul de reţele şi comunicaţii 

electronice ÎM Moldcell SA în perioada 15 mai – 18 iunie 2014 și, ca rezultat al cererii, 

a fost portat la Organizator.  

2.3. În cazul în care Participantul câștigător a fost contactat de către reprezentantul 

Organizatorului, dar nu poate fi găsit sau refuză să primească Premiul stabilit în 

prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a contacta, în ordine 

descrescătoare, restul persoanelor din listă, până când unul dintre Participanţi va accepta 

Premiul şi condiţiile stabilite în prezentul Regulament.  

3. Acordarea Premiului 

3.1. Fondul de premii al Campaniei constituie un telefon Samsung ACE 3. Decizia de a 

accepta Premiul şi a întreprinde acţiuni ulterioare pentru a intra în posesia acestuia 

aparţine exclusiv Participantului-câştigător, în conformitate cu condiţiile prezentului 

Regulament.  

3.2. Pentru a putea intra în posesia Premiului, Participantul-câştigător trebuie să se prezinte 

la întâlnirea cu reprezentantul Organizatorului în incinta Oficiului Moldcell cu buletinul 

de identitate valid. Participantul va fi contactat, în prealabil, de către un reprezentant al 

Organizatorului, pentru a i se comunica detaliile cu privire la data şi ora decernării 

Premiului. 

3.3. Dacă Participantul-câştigător este minor, pentru a putea intra în posesia Premiului, 

acesta trebuie să se prezinte însoţit de către unul dintre părinţi sau tutore, care să aibă 

asupra sa buletinul de identitate valid. 

3.4. Dacă Participantul, potențial beneficiar al Premiului oferit în cadrul Campaniei, are 

buletinul de identitate expirat, acestuia i se acordă o perioadă de 10 zile lucrătoare 



pentru reperfectarea actelor. În cazul în care acestea nu vor fi reperfectate în termenul 

stabilit, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a oferi Premiul următorului candidat  

cîştigător conform listei de extragere.  

3.5. Participantul îşi poate ridica Premiul în decurs de 10 zile lucrătoare din momentul în 

care a fost contactat de către reprezentantul Organizatorului pentru a i se comunica 

detalii cu privire la data, ora şi adresa pentru oferirea Premiului. 

3.6. În cazul în care Participantul nu poate fi contactat sau este indisponibil din oricare 

motive şi nu se poate prezenta pentru a-şi ridica Premiul în perioada menţionată în p. 3.5 

sau refuză de a-şi ridica Premiul, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a acorda Premiul 

respectiv următorului candidat. 
3.7. Transmiterea dreptului de intrare în posesia premiului unei alte persoane nu se admite.  

3.8. Premiul nu se va elibera în echivalent bănesc şi nici nu poate fi returnat sau schimbat.  

3.9. Orice pretenţie şi/sau reclamaţie cu privire la calitatea/funcţionalitatea  bunurilor oferite în 

calitate de Premiu în cadrul Campaniei, urmează a fi adresată după caz Producătorului. 

4. Exprimarea acordului de participare în cadrul Campaniei şi acceptarea condiţiilor 

Regulamentului 

4.1. Prin participarea la prezenta Campanie, Participantul acceptă condiţiile stabilite în 

prezentul Regulament şi dreptul Organizatorului de a procesa datele personale ale 

Participantului, necesare pentru identificarea Participantului-câştigător.  

4.2. Participarea în cadrul acestei Campanii prezumă, în mod tacit, informarea 

Participantului cu privire la toate regulile de desfăşurare a Campaniei, anunţate în 

mod public de către Organizator. 

4.3. Participantul poate fi exclus de la participarea în cadrul Campaniei, dacă: 

- în perioada de desfăşurare a Campaniei Participantul a încălcat prevederile 

prezentului Regulament; 

- în perioada de desfăşurare a Campaniei Participantul a comis acţiuni ilegale, 

inclusiv, dar nu limitat la fraude de orice fel (dacă acest fapt ajunge la cunoştinţa 

Organizatorului), înşelăciune, precum şi alte fapte care intră în contradicţie cu: 

politica comercială a companiei Moldcell, legislaţia în vigoare a Republicii 

Moldova sau care atentează la reputaţia Organizatorului. 

4.4. Prin acceptarea Premiului, Participantul-câştigător îşi exprimă acordul de a participa 

în cadrul campaniilor publicitare sau oricăror alte campanii desfăşurate de către 

Organizator cu referire la Campania dată, fără a pretinde la remunerare. Totodată, 

beneficiarul Premiului acceptă dreptul Organizatorului de a utiliza numele şi 

imaginea sa pentru anunţarea publică a rezultatelor Campaniei. 

5. Drepturile şi limitarea responsabilităţii Organizatorului 

5.1.  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a schimba unilateral oricând premiul  oferit în 

cadrul prezentei Campanii, precum şi condiţiile de desfăşurare a Campaniei, inclusiv 

şi prevederile prezentului Regulament fără informare prealabilă.   

5.2.  Nerespectarea oricăror condiţii necesare pentru a intra în posesia Premiului are drept 

consecinţă refuzul Organizatorului de a oferi Premiul, indiferent de faptul dacă sunt 

respectate celelalte condiţii. 

5.3.  Campania desfăşurată de către Organizator este considerată o acţiune publicitară, 

efectuată din contul Organizatorului şi nu prevede careva plăţi pentru participare. 


