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”Ghicește scorul și fii campion” 

 

REGULAMENT 

 

 

                                                                                                                                                                    12 iunie 2014 

 

1. NOŢIUNI GENERALE 

  

1.1. Prezentul Regulament este întocmit între compania Moldcell (în continuare - Organizator), şi abonatul 

telefoniei mobile – utilizator al serviciului SMS (in continuare - Participant).  

1.2. Prezentul Regulament stabileşte principiile de desfăşurare a Concursului “Ghicește scorul și fii campion” prin 

intermediul mesajelor SMS, precum şi procedura de desfăşurare şi regulile de participare în cadrul acestuia. 

1.3. Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toţi participanţii. Prin înscrierea la 

concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului 

Regulament. Regulamentul oficial este adus la cunoştinţa publicului pe site-ul www.moldcell.md. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul dar nu înainte de a anunţa public 

participanţii. 

1.4. Serviciul SMS Concurs “Ghicește scorul și fii campion” este organizat pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova.  

1.5. Concursul SMS se bazează exclusiv pe intuiţia participanţilor privind subiectul de desfăşurare a concursului. 

1.6. Concursul SMS nu este o loterie sau un joc de noroc, ci este o acțiune promoționala având ca premii sume 

baneşti pe contul numărului mobil al participantului cîştigător, la baza mecanismului desfăşurării acestei 

actiuni fiind transmiterea de SMS cu tarif standard. 

1.7. Participarea în cadrul concursului SMS are loc prin intermediul expedierii mesajelor SMS de către abonaţii 

Moldcell. 

1.8. „Solicitarea abonatului” presupune, în limitele prezentului Regulament , mesaje SMS trimise la Numerele 

Speciale de Telefon utilizate de Organizator pentru prestarea serviciului SMS Concurs “Ghicește scorul și fii 

campion”.  

1.9. Pentru utilizarea serviciului “Ghicește scorul și fii campion”, numărul de telefon al Abonatului trebuie să fie 

în stare activă la momentul încercării de a expedia Solicitarea la adresa Organizatorului pentru primirea 

accesului la serviciile prestate,. În caz de insuficienţă a creditului Abonatului pe conturile sale GSM, 

Abonatul nu poate primi accesul la serviciile indicate în prezentul Regulament. 

1.10. Toată informaţia, furnizată pentru participarea la concurs se înregistrează de către Organizator, inclusiv 

numărul de telefon pe care a fost expediat mesajul SMS, conţinutul mesajului SMS, precum şi data şi ora 

expedierii acestuia. 

1.11. Înregistrarea pentru participarea în cadrul Concursului confirmă faptul că Participantul a luat cunoştinţă în 

totalitate despre prevederile prezentului Regulament, le-a înţeles şi este de acord cu aceste prevederi. 

 

 

2. DEFINIŢII ŞI TERMENI 

În cadrul acestui regulament vor fi utilizate următoarele definiţii şi termeni: 

2.1. Abonat – utilizatorii finali ai serviciilor de telefonie mobilă. 

2.2. Participant – abonatul care a expediat cel puţin un mesaj SMS la numărul 3030 dedicat Concursului. 

2.3. Mesaj in format corect – textul SMS mesajului expediat de catre Participant care este in format corect, in 

conformitate cu regulile stipulate in prezentul regulament.  

2.4. Numărul concursului – numărul alocat de Organizator, activat si tarifat pentru utilizarea în cadrul serviciului 

Concursul SMS. 

2.5. Cîştigătorul Concursului – participantul la Concurs, care a acţionat în cadrul prezentului Concurs, în strictă 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi a fost desemnat în calitate de câştigător prin Extragere. 

2.6. Mesaj SMS în cadrul Concursului – conţinutul mesajului SMS trimis de Participant la numărul pus la 

dispoziţie de către Organizator în baza prezentului Regulament. 

2.7. Serviciu - SMS Concurs “Ghicește scorul și fii campion” 

 

3. PARTICIPANŢII LA CONCURS 

3.1. La Concurs pot participa persoanele fizice care au atins vârsta de 18 ani, care sunt abonaţi şi/sau utilizatori ai 

serviciilor de telefonie mobilă din RM. 

 

 

 

 



4. ORGANIZAREA 

 
4.1. Organizatorul de sine stătător: 

4.1.1. Ia decizii în privinţa  organizării şi prestării serviciului SMS Concurs “Ghicește scorul și fii 

campion”, în conformitate cu prezentul Regulament. Publică prezentul Regulament şi-l aduce la 

cunoştinţa Participanţilor pe calea anunţării publice în reţeaua Internet, pe site-ul www.moldcell.md . 

4.1.2. Până a începe prestarea serviciului SMS Concurs “Ghicește scorul și fii campion”pentru Participanţi, 

în conformitate cu prezentul Regulament, determină ordinea, condiţiile şi termenii începerii 

funcţionării serviciului SMS Concurs “Ghicește scorul și fii campion” 

4.1.3. În caz de necesitate, atrage experţi pentru pregătirea, întocmirea şi aprecierea documentelor 

necesare. 

4.1.4. Aprobă altă documentaţie necesară.   

4.1.5. Oferă Participanţilor diferite premii de consolare, în procesul de utilizare de către Participanţi a 

serviciilor  Organizatorului în conformitate cu prezentul Regulament, la discreţia sa. 

4.2. Prezentul SMS Concurs invită participanții să ghicească scorurile finale ale meciurilor din cadrul 

Campionatului mondial de fotbal care va avea loc în perioada 12.06.2014 – 13.07.2014 în Brazilia. 

4.3. Abonatul devine utilizatorul serviciului SMS Concurs “Ghicește scorul și fii campion” în condiţiile 

prezentului Regulament, după expedierea unui SMS la Numărului de Telefon 3030 utilizat de Organizator în 

conformitate cu cerinţele prezentului Regulament, Abonatul care utilizează serviciile Organizatorului sub 

formă de SMS, prin prezentul Regulament, este în drept: 

4.3.1. să utilizeze personal sau să nu utilizeze serviciile Organizatorului sub formă de SMS, în conformitate 

cu prezentul Regulament.  

4.4. Utilizarea serviciilor Organizatorului, ce se referă la prezentul Regulament, de către orice Abonat constituie o 

acţiune neobligatorie şi absolut voluntară din partea Abonatului. Organizatorul în nici un mod, prin acţiuni 

evidente sau ascunse, nu obligă şi nu forţează Abonaţii să utilizeze serviciului SMS Concurs “Ghicește scorul 

și fii campion”.  

4.5. Abonatul care este utilizator al serviciilor Organizatorului, conform prezentului Regulament, este obligat să 

respecte întocmai toate regulile de prestare şi utilizare a serviciilor în cauză.  

4.6. Serviciul Organizatorului sub formă de SMS Concurs în conformitate cu prezentul Regulament, poate fi 

utilizat de către Abonaţii Moldcell. Pentru utilizarea acestor servicii, numărul de telefon al Abonatului la 

momentul încercării de a expedia Solicitarea la adresa Organizatorului pentru primirea accesului către 

serviciile Organizatorului, trebuie să fie în stare activă. Abonatul poate participa în cadrul Concursului doar în 

cazul în care are în cont mijloace suficiente pentru a transmite mesaj SMS în cadrul Concursului.. 

4.7. Abonatul devine Participant al Concursului SMS în condiţiile prezentului Regulament, după expedierea unui  

4.8. Participarea în cadrul Concursului SMS, în conformitate cu prezentul Regulament. constituie o acţiune 

benevolă şi absolut voluntară din partea Abonatului. Organizatorul în nici un mod, prin acţiuni evidente sau 

ascunse, nu obligă şi nu forţează Abonaţii să utilizeze serviciile prestate de Organizator.  

4.9. Participantul este obligat să respecte întocmai toate regulile de prestare şi utilizare a serviciilor 

Organizatorului stabilite în prezentul Regulament.  

4.10. Prezentul regulament intra in vigoare din 12.06.2014. 

 

5. REGULILE  DE  DESFĂŞURARE 

5.1. Fiecare Abonat care a hotărât să participe în cadrul Concursului, va expedia un Mesaj SMS la numărul 3030, 

pentru a se abona la acest serviciu interactiv. 

5.2. Ca urmare, Abonatul va primi un SMS de confirmare a abonării la serviciul SMS Concurs “Ghicește scorul și 

fii campion”. Abonarea pentru acest serviciu fiind gratuită. 

5.3. Abonarea la serviciul SMS Concurs “Ghicește scorul și fii campion” poate fi efectuată în orice moment pe 

percursl perioadei 12.06.2014 – 13.07.2014 (pînă la ora de începere a ultimului meci din cadrul 

Campionatului) 

5.4. Dezactivarea serviciului poate fi efectuată prin intermediul unui SMS cu cuvîntul STOP la numărul 3030. Ca 

urmare, Abonatul va primi un SMS de confirmare a dezabonării de la serviciul SMS Concurs “Ghicește 

scorul și fii campion”. Dezabonarea pentru acest serviciu fiind gratuită. 

5.5. Odată abonat la Serviciu, participanții vor avea posibilitate să expedieze pronosticuri pentru fiecare meci din 

cadrul Campionatului Mondial de Fotbal, care va avea loc in Brazilia în perioada 12.06.2014 – 13.07.2014. 

Meciurile se vor desfășura conform calendarului competiției de fotbal. În aceeași zi pot avea loc mai multe 

meciuri. 

5.6. Participanții care au trimis prin SMS pronosticurile și care au ghicit scorul final al meciurilor pentru care a 

fost trimis pronosticul respective vor putea beneficia de premiile acordate in cadrul Serviciului, în 

conformitate cu prezentul Regulament. 

5.7. Pentru prima fază a meciurilor competiției de fotbal (faza grupelor) serviciul se va baza pe rezultatul meciului 

în cadrul timpului regulamentar al fiecărui meci (90 minute, inclusiv timpul adăugat de arbitru) Pentru faza a 

doua (meciuri eliminatorii, precum Optimi, Sferturi de Finală, Semifinale și Finale) serviciul se va baza pe 

rezultatul meciului în cadrul timpului regulamentar (90 minute, inclusiv timpul adăugat de arbitru) plus 

http://www.moldcell.md/


reprizele adăugătoare (30 minute inclusiv timpul adăugător dat de arbitru), loviturile de departajare de la 11 

metri nefiind luate în considerație.  

5.8. Odată abonat, participanții serviciului vor primi cu 8 ore înainte de începutul fiecărui meci un SMS gratuit de 

invitație de a expedia pronosticuri pentru un anumit meci (SMS-urile cu invitații fiind gratuite). Participanții 

vor expedia pronosticurile prin SMS la numarul scurt indicat în mesajul de invitație.  

5.9. Numerele scurte atribuite pentru pronosticuri vor fi: 3031, 3032, 3034, 3035 

5.10. După expedierea de către Organizator a invitației pentru un anumit meci, participanții vor putea trimite SMS 

cu pronosticurile pentru meciul respectiv pina la a 40 minută din cadrul meciului respectiv conform orarului 

de desfășurarea a meciurilor.  

5.11. Totodată, participanții serviciului vor primi cu 3 ore înainte de începutul fiecărui meci un SMS informativ 

gratuit cu cel mai popular pronostic efectuat de toti partcipantii pentru un anumit meci  

5.12. Pronosticul trimis de participant trebuie să corespundă unuia din formatele de mai jos: 

XX:YY 

XX YY 

XX-YY 

X Y (X spațiu Y) 

X:Y (X două puncte Y) 

X-Y (X cratimă Y) 

unde X – numărul de goluri marcate de prima echipă iar 

         Y – numărul de goluri marcate de a doua echipă 

5.13. Oricare alt format va duce la invalidarea pronosticului. Ordinea echipelor va corespunde cu cea indicată în 

mesajul de invitaţie. 

5.14. După trimiterea de către participant a pronosticului, acesta va primi, un SMS de validare a pronosticului 

făcut.  

5.15. Pentru un meci vor fi luate în considerație 3 pronosticuri expediate de participant. Participantul are dreptul să 

trimită un număr nelimitat de pronosticuri, însă doar ultimele trei (3) vor fi luate în considerare.  

5.16. După finisarea meciului, doar participanții care au trimis pronosticurile vor primi cîte un SMS informativ 

gratuit cu privire la rezultatul meciului.  

5.17. Participanții care au trimis pronosticuri în format corect și au ghicit scorul meciului (prognostic corect) vor fi 

anunțați printr-un SMS gratuit despre acest fapt.  

5.18. Pentru fiecare prognostic corect, participantul va primi cîte 1 punct. Punctajul va fi acumulat pe parcursul 

întregii perioade de desfășurarea Campionatului. După încheierea Campionatului (tuturor meciurilor 

competiției), participanții care au acumulat puncte vor participa la tragere la tombolă (tragere la sorți) pentru 

Premiul Mare – 10 000 mdl pe contul numărului de telefon de pe care s-a făcut pronosticul respectiv. 

5.19. În cazul anulării abonării la Serviciul dat, punctajul acumulat de participant este anulat si abonatul va pierde 

dreptul de participare la orice extragere ce va fi efectuată în cadrul Serviciului după anularea abonării. 

5.20. Fiecare SMS trimis de participant la unul din numerele scurte: 3031, 3032, 3034, 3035 va fi taxat la prețul 

unui SMS naţional, conform Listei oficiale de prețuri Moldcell, 0,50 lei / mesaj, excepţii fiind mesajele SMS 

trimise în roaming. Operatorul, la rîndul său va expedia Participantului pentru fiecare mesaj SMS transmis 

cîte un  mesaj de validare sau invalidare a pronosticurilor, ce va fi tarifat conform tarifului standard, 0,50 lei / 

mesaj. 

5.21. Solicitările Participanților neacceptate şi refuzate de către Organizator vor fi tarifate de către Operatori 

tarifului standard – va fi taxat orice SMS trimis la numerele scurte: 3031, 3032, 3034, 3035 indiferent de 

faptul dacă corespunde sau nu formatului indicat în prezentul Regulament. 

5.22. Tarifarea va avea loc exclusiv din contul abonatului, din mijloacele bănești extra abonament disponibile pe 

cont sau credit disponibil pe cont. Organizatorul poate, fără preaviz, să permită Abonaților săi, care nu au 

mijloace bănești suficiente pe contul mobil Moldcell, să achite acest tarif în credit. 

5.23. În cadrul prezentului Serviciu - SMS Concurs “Ghicește scorul și fii campion” Organizatorul acordă 

câştigătorilor următoarele premii: 

5.23.1. Premiul Mare – 10 000 mdl (care va fi acordat pe contul participantului cîştigător de pe care  s-a 

trimis pronosticurile) 

5.23.2. Premii zilnice – 5 premii a cîte 1 000 mdl (care vor fi acordate pe contul numarului de telefon al 

participantilor cîştigători de pe care  s-au trimis pronosticurile) 

5.24. Cîştigătorii nu vor putea primi banii în numerar și sau extrage de pe contul mobil Moldcell sau transfera unei 

alte persoane. 

5.25. Cîştigătorii premiilor vor fi desemnați în urma tragerii la sorți prin metoda aleatorie a softului de calculator, 

din rîndul Participanţilor care au în perioada respectivă (indicată mai jos) cel puţin un pronostic corect 

(1 punct). În scopul extragerii, fiecare participant va fi introdus în sistem în dependenţă de numărul de 

puncte acumulate în perioada pentru care se face extragerea. Extragerea cîştigătorilor premiilor vor avea 

loc la: 

13.06.2014 – pentru pronosticurile corecte trimise în perioada 12.06.2014 – 13.06.2014 

16.06.2014 – pentru pronosticurile corecte trimise în perioada 13.06.2014 – 14.06.2014 

16.06.2014 – pentru pronosticurile corecte trimise în perioada 14.06.2014 – 15.06.2014 



16.06.2014 – pentru pronosticurile corecte trimise în perioada 15.06.2014 – 16.06.2014 

17.06.2014 – pentru pronosticurile corecte trimise în perioada 16.06.2014 - 17.06.2014 

18.06.2014 - pentru pronosticurile corecte trimise în perioada 17.06.2014 – 18.06.2014 

19.06.2014 - pentru pronosticurile corecte trimise în perioada 18.06.2014 – 19.06.2014 

20.06.2014 - pentru pronosticurile corecte trimise în perioada 19.06.2014 – 20.06.2014 

23.06.2014 - pentru pronosticurile corecte trimise în perioada 20.06.2014 – 21 06 2014 

23.06.2014 - pentru pronosticurile corecte trimise în perioada 21.06.2014 – 22.06.2014 

23.06.2014 - pentru pronosticurile corecte trimise în perioada 22.06.2014 – 23.06.2014 

24.06.2014 - pentru pronosticurile corecte trimise în perioada 23.06.2014 – 24.06.2014 

25.06.2014 - pentru pronosticurile corecte trimise în perioada 24.06.2014 – 25.06.2014 

26.06.2014 - pentru pronosticurile corecte trimise în perioada 25.06.2014 - 26.06.2014 

27.06.2014 - pentru pronosticurile corecte trimise în perioada 26.06.2014 – 27.06.2014 

30.06.2014 - pentru pronosticurile corecte trimise în perioada 28.06.2014 – 29.06.2014 

30.06.2014 - pentru pronosticurile corecte trimise în perioada 29.06.2014 – 30.06.2014 

01.07.2014 - pentru pronosticurile corecte trimise în perioada 30.06.2014 – 01.07.2014 

02.07.2014 - pentru pronosticurile corecte trimise în perioada 01.07.2014 – 02.07.2014 

07.07.2014 - pentru pronosticurile corecte trimise în perioada 04.07.2014 – 05.07.2014 

07.07.2014 - pentru pronosticurile corecte trimise în perioada 05.07.2014 – 06.07.2014 

09.07.2014 - pentru pronosticurile corecte trimise în perioada 08.07.2014 – 09.07.2014 

10.07.2014 - pentru pronosticurile corecte trimise în perioada 09.07.2014 – 10.07.2014 

14.07.2014 - pentru pronosticurile corecte trimise în perioada 12.07.2014 – 13.07.2014 

și 

14.07.2014 - pentru pronosticurile corecte trimise în perioada 12.06.2014 – 13.07.2014 

5.26. Operatul va apela cîştigătorul la numărul mobil Moldcell cu care acesta a devenit cîştigător pentru a-l informa 

despre cîştig. Convorbirea telefonică poate fi înregistrată. 

5.27. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

5.27.1. Prin participarea la Serviciu, abonatul îşi exprimă acordul ca datele sale cu caracter personal, 

furnizate de el sau la care Organizatorul obține acces ca rezultat al participării clientului la 

Serviciu, să fie prelucrate de către Organizator exclusiv în scopul desfășurării Serviciului 

5.27.2. Procesarea datelor înseamnă orice operațiune sau un set de operațiuni care se efectuează asupra 

datelor cu utilizarea mijloacelor automatizate sau fără utilizarea unor astfel de mijloace, cum ar 

fi colectarea, înregistrarea, stocarea, adaptarea, consultarea, utilizarea, combinarea. Ștergerea 

sau distrugerea acestora. 

5.27.3. Organizatorul are dreptul să anunțe public numele și prenumele Participanților la Serviciu care au 

cîştigat premii, precum și premiile acordate acestora, inclusiv pe pagina web a Organizatorului 

și sau rețele de socializare. 

5.28. Condiţiile prezentului Regulament sunt aduse la cunoştinţa Abonaţilor/Participanţilor de către Organizator pe 

calea anunţării publice, prin intermediul plasării lui pe site-ul  www.moldcell.md.   

5.29. În cazul în care Abonatul şi/sau Participantul întreprinde orice acţiuni sau face încercări de a întreprinde astfel 

de acţiuni: 

 Care încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova; 

 Abonatul şi/sau Participantul încearcă să comită sau comite careva acţiuni frauduloase; 

 Abonatul şi/sau Participantul întreprinde careva acţiuni contrare politicii comerciale a 

Organizatorului; 

 Acţiunile Abonatului şi/sau Participantului încalcă sau pun sub pericol funcţionarea 

normală a oricărui segment al reţelei de telecomunicaţie de transmitere a informaţiei, 

utilizate pentru prestarea serviciilor de către Organizator, ce se referă la prezentul 

Regulament; 

 Abonatul şi/sau Participantul întreprinde careva acţiuni care total sau parţial nu corespund 

condiţiilor prezentului Regulament.  

 
Operatorii de telefonie mobilă şi/sau Organizatorul sunt în drept să suspende accesul unui astfel de Abonat la 

numărul scurt deschis în cadrul Concursului. sau la utilizarea oricărui produs sau serviciu al Organizatorului, 

temporar sau total, până la înlăturarea completă a unor astfel de acţiuni sau încercări de acţiuni din partea 

Abonatului şi/sau Participantul.  

5.30. Prin abonarea la Serviciu, abonatul acceptă integral condițiile Serviciului indicate în prezentul Regulament, şi 

se obligă să le respecte.  

5.31. Premiile vor fi ridicate in baza unui act de identitate. 

5.32. Premiul Mare se va elibera în echivalent bănesc pe contul mobil al Abonatului Cîştigător şi nu poate fi extras 

de pe contul mobil. 

5.33. Dacă în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare din momentul determinării câştigătorului, nu se va reuşi să se ia 

legătura cu Câştigătorul, acesta va fi lipsit de dreptul de a intra în posesia premiului. 



5.34. Organizatorul îi oferă Abonatului şi/sau Participantului posibilitatea de expediere a mesajelor SMS în cadrul 

Concursului, în exclusivitate, în limitele zonei de acoperire a reţelei Organizatorului.  

5.35. Organizatorul nu primeşte nici o pretenţie în ceea ce priveşte timpul de livrare a mesajului SMS din partea 

Operatorului în reţeaua căruia este înregistrat Abonatul şi avertizează Abonatul despre faptul că procesarea 

mesajelor nu este momentană şi poate dura până la 12 ore.  

5.36. Pentru determinarea câştigătorilor vor fi luate în consideraţie doar mesajele SMS, expediate de pe 

echipamente terminale de comunicaţii mobile, fără utilizarea unor echipamente tehnice suplimentare. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu lua în consideraţie rezultatele acelor Participanţi, pe care îi suspectă 

că au utilizat astfel de echipamente tehnice. 

 

 

6. Dispoziţii finale 

 

6.1. Organizatorul este în drept să modifice prezentul Regulament unilateral, fără informarea prealabilă a 

Participanţilor, prin publicarea versiunii modificate a Regulamentului pe site-ul www.moldcell.md  

6.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua verificări și de a exclude din cadrul Serviciului Concurs 

abonatul / participantul care a cîştigat prin fraudă. 

6.3. La Concursul SMS vor participa doar mesajele SMS ce corespund cerinţelor acestui Regulament. 

6.4. Organizatorul nu va putea fi răspunzător pentru nici un fel de reclamație, acțiune, pretenție legate de 

suspendarea, anularea, reprogramarea meciurilor de fotbal. 

6.5. Organizatorul nu răspunde pentru faptul că o persoană nu a putut participa la Serviciu din motive care nu 

depind de voința Operatorului sau din cauza limitărilor tehnice sau altor limitări specifice serviciilor de 

comunicații electronice. 

6.6. Expedierea mesajelor SMS în cadrul serviciului SMS Concurs este o acţiune benevolă a abonatului pentru 

participare la serviciu şi reprezintă confirmarea faptului că abonatul a acceptat condiţiile prezentului 

Regulament. De asemenea, abonatul îşi asumă responsabilitatea pentru toate consecinţele participării. 

 

 

 

 

Organizator 

IM “Moldcell” SA 

 


