
 
Regulamentul Tombolei ”Maratonul Internetului mobil” 

 
Definiţii 

 
Organizator – furnizorul de reţele şi comunicaţii electronice ÎM Moldcell SA (în continuare Moldcell) 
Tombolă – campanie de promovare a produselor şi serviciilor companiei Moldcell, organizată 
pentru toţi locuitorii RM, cu vârsta de peste 50 de ani, care se va desfăşura în perioada 10 iulie – 9 
octombrie 2015. Premiile în cadrul campaniei vor fi oferite exclusiv din contul Organizatorului.  
Participant – orice persoană fizică, cu vârsta de peste 50 de ani, care acceptă condiţiile 
prezentului regulament şi participă la prezentarea ”Cum Internetul mobil mă ajută în viața de zi cu 
zi ?” 
Câştigătorul Tombolei – participantul al cărui număr de înregistrare a fost extras în cadrul 
tombolei 
Premiu – câte un telefon mobil, marca Lenovo A328 în 14 localități ale Republicii Moldova.  
 

 
1. Condiţii generale 

 
1.1. Prezentul Regulament este aprobat de către Organizator, în vederea organizării extragerii 

de premii în cadrul Tombolei şi reglementează condiţiile de desfăşurare a Tombolei.  
1.2. La extragerea din cadrul Tombolei pot participa cetăţenii RM, cu vârsta de peste 50 de ani, 

care au participat la prezentarea ”Cum Internetul mobil mă ajută în viața de zi cu zi?” în 
locul desfășurării specificat la p. 2.2. 

 
2. Condiţiile de desfăşurare 

 
2.1. Perioada de desfăşurare a tombolei este 10 iulie – 9 octombrie 2015. 
2.2. Locul desfășurării tombolei: rețeaua de distribuție a companiei Moldcell, conform 

următorului Program 
 

Data Oraș 
10 iulie Bălți 
17 iulie Hâncești 
24 iulie Soroca  
31 iulie Comrat  
7 august Ungheni 
14 august Cahul 
21 august Orhei 
28 august Edineț 
4 septembrie Florești 
11 septembrie Strășeni 
18 septembrie Briceni 
25 septembrie Cimișlia 
2 octombrie Ceadîr-Lunga 
9 octombrie Rîșcani 

 
 

3. Regulile de desfăşurare a Tombolei şi a extragerii 
 

3.1. Pentru determinarea câştigătorului extragerii, fiecare participant va fi înregistrat în tombolă la 
începutul prezentării în localitatea respectivă. 



3.2. Înregistrarea și participanților va avea loc în baza unui document de identitate valabil. 
3.3. Extragerea câștigătorului tombolei va avea loc în baza unei tombole instant, cu 
cupoane validate, proprietate a companiei IM Moldcell SA. 
3.4. În cazul în care în termen de 30 zile din momentul publicării rezultatului extragerii 
Câştigătorul nu se va prezenta pentru a ridica premiul, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a 
dispune de premiu la propria discreţie şi în mod unilateral .  
3.5. Participanţii la extragerile premiilor nu vor avea careva obiecţii, pretenţii, reclamaţii etc. 
cu privire la condiţiile stipulate în prezentul Regulament.  

 
 

4. Premiile oferite în cadrul Tombolei 
 
4.1. Premiul oferit în cadrul tombolei, este un telefon mobil, Lenovo A328.   
4.2. În cazul în care Câştigătorul are datorii faţă de compania Moldcell, acesta trebuie să achite 

integral datoria faţa de compania Moldcell, înaintea de a ridica premiul câştigat. 
 

5. Oferirea premiilor 
 

5.1. Premiul va fi acordat Câştigătorului sau reprezentantului lui legal numai cu prezentarea 
actelor de identificare si în conformitate cu prevederile p.3 al prezentului regulament.  

5.2. Premiul va fi acordat la locul desfășurăriii proiectului, conform programului din p. 2.2. 
5.3. Identificarea Câştigătorului – Abonat Moldcell se va efectua în conformitate cu 
Procedura de Identificare stabilită de către Organizator. Câştigătorul trebuie să-şi ridice 
premiul timp de 30 zile din momentul contactării lui. 
5.4. Organizatorul nu va accepta nici o pretenţie sau cerere după expirarea termenului 
menţionat în p.5.3. 

 
6. Exprimarea acordului la participarea în cadrul Tombolei şi acceptarea condiţiilor de 

participare 
 

6.1. Prin înscrierea la tombola „Maratonul Internetului mobil”, participanții declară că au făcut 
cunoștință cu prevederile prezentului Regulament, disponibil pe www.moldcell.md , sunt de 
acord cu prevederile acestuia  şi îşi manifestă consimțământul de a participa la extragerea în 
cadrul Tombolei. Câştigătorul premiului oferit în cadrul Tombolei acceptă în mod expres 
obligaţia sa de a participa în cadrul campaniilor publicitare sau oricare alte campanii organizate 
de către Organizator cu referire la Tombola dată, fără a pretinde la remunerare. Totodată, 
Câştigătorul oferă Organizatorului dreptul de a utiliza numele şi imaginea sa pentru anunţarea 
oficială, în mod public, a rezultatelor extragerii.  

 
6.2. Organizatorul nu are obligaţia de a anunţa ceilalți Participanţii despre faptul ca nu au fost 
declaraţi câştigători în cadrul prezentei Tombole. . 

6.3. Prin completarea formularului de înregistrare, participantul la Tombolă transmite 
benevol Organizatorului acordul său pentru  procesarea (prelucrarea) datelor cu caracter 
personal, introduse şi indicate de sine stătător de către abonat, inclusiv dar fără a se limita 
la nume, prenume, adresă e-mail şi numărul de telefon al abonatului colectate în vederea 
desfăşurării Tombolei şi primirea premiului stabilit conform prezentului Regulament.  
6.4 De asemenea, prin completarea formularului de înregistrare la Tombolă, participantul 
confirmă faptul ca a fost informat despre drepturile sale in cadrul prelucrării datelor cu 
caracter personal, consemnate in Legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal, 
ce pot fi exercitate in mod gratuit si anume: 

• dreptul de acces la datele cu caracter personal,  
• dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal 
• dreptul de opoziţie al subiectului datelor cu caracter personal  



6.5. Participarea în cadrul acestei Tombole prezumă, în mod tacit, informarea 
Participantului cu toate regulile de desfăşurare a Tombolei, anunţate în mod public de către 
Organizator.  
6.6. Orice participant la Tombolă poate fi exclus de la participare dacă:  
- în perioada de derulare a prezentei Tombole, Participantul a încălcat prevederile 
prezentului Regulament.  
- Participantul a comis acţiuni ilegale, precum şi alte fapte care intră în contradicţie cu 
politica comercială a companiei Moldcell sau care atentează la reputaţia acesteia.  
6.7. Prin introducerea datelor personale în chestionar, participanţii sunt de acord să fie 
incluşi în baza de date a Organizatorului  în scopul realizării rapoartelor statistice şi 
activităţilor de marketing - în mod gratuit. 
6.8. Prin participarea la prezenta Tombolă abonaţii/utilizatorii companiei Moldcell îşi exprimă 
în mod expres acordul de a primi de la compania Moldcell mesaje SMS precum şi apeluri 
vocale cu caracter informativ.  

 
7. Informarea participanţilor 

 
7.1.  Informaţia deplină cu privire la Tombolă este disponibilă pe www.moldcell.md  şi în toate 

Centrele de deservire Moldcell participante în proiect, conform programului descris în 
punctul 2.2..  

 
8. Obligaţiile câştigătorului 

  
8.1. Participantul ce a câştigat premiul în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, 
se obligă se primească premiul respectiv conform regulilor stabilite de prezentul Regulament 
sau să prezinte în scris refuzul de a intra în posesia premiului respectiv în termenii stabiliţi în p. 
5.3. al prezentului Regulament.  

8.2. Prin ridicarea premiului, Câştigătorul acceptă în mod expres obligaţia sa de a participa 
în cadrul campaniilor publicitare sau oricare alte campanii organizate de către Organizator 
cu referire la Tombola dată, fără a pretinde la remunerare. Totodată, Câştigătorul oferă 
Organizatorului dreptul de a utiliza numele şi imaginea sa pentru anunţarea oficială, în mod 
public, a rezultatelor extragerii. 
8.3. În cazul în care Câştigătorul nu va accepta oricare din condiţiile şi/sau obligaţiile 
stabilite în prezentul Regulament, atunci în mod automat se va considera că Participantul 
declarat Câştigător a refuzat de a intra în posesia premiului. 
8.4. Refuzul de a executa oricare condiţii şi/sau obligaţii stabilite în prezentul Regulament 
se consideră drept temei de rambursare Organizatorului a premiului câştigat în prezenta 
Tombolă.  

 
9. Drepturile şi limitarea responsabilităţii Organizatorului 

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

prezentei Tombole, precum şi condiţiile de desfăşurare a Tombolei, inclusiv şi prevederile 
prezentului Regulament fără informare prealabilă.   

9.2.  Organizatorul nu va accepta nici o pretenţie cu referire la modul de organizare a extragerii 
premiului şi privind rezultatele extragerii premiului.  

9.3.  Participanţii la prezenta Tombolă nu au dreptul să solicite modificarea sau/şi excluderea 
oricăror condiţii sau puncte ale prezentului Regulament.  

9.4.  Refuzul de a respecta oricare dintre condiţiile necesare pentru a intra în posesia premiului 
are drept consecinţă refuzul Organizatorului de a înmâna premiul, indiferent de faptul dacă 
sunt respectate celelalte condiţii.  

9.5. Prezenta Tombolă desfăşurată de către Organizator este considerată o acţiune de 
promovare, efectuată din contul Organizatorului. 


