
 
Regulamentul Tombolei Huawei 

 
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 abonaţii Moldcell, în scopuri publicitare şi care se va desfăşura în data de 17.06.2013. 
Premiul în cadrul campaniei va fi oferit exclusiv din contul Organizatorului.  
Participant – orice abonat Moldcell, care s-a înregistrat în baza de date special organizata în 
cadrul concursului web Tombola Huawei.  
Câștigătorul Tombolei – abonatul, numărul căruia a fost ales în cadrul extragerii din Tombola 
huawei  
Banner web – banner publicitar care este amplasat pe site-urile web, si care ofera posibilitatea 
pentru utilizatori internet sa voteze pentru unul din telefoanele amplasate pe acest banner.  
Voting – procedura de votare prin intermediului bannerului web amplasat pe site-uri. 
Premiu – unul dintre modelele de telefon Huawei Y300 sau Huawei Ascend W1, în dependent de 
acel aparat care a acumulat cele mai multe voturi, în cadrul voting-ului.  
 

 
1. Condiţii generale 

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

de premii în cadrul Tombolei organizate în data de 17.06.2013.  

1.2.  La Tombolă pot participa toți abonații Moldcell, care au votat pentru unul din telefoane pe 
bannerul web, și care s-au înregistrat pe pagina specială apărută pe ecran dupa votare. 
Prezentul Regulament reglementează condiţiile generale de desfășurare a Tombolei și a 
companiei în general.  

1.3. În tombola nu pot participa angajaţii companiei Moldcell, rudele de gradul I ale angajaţilor, 
precum şi dealerii şi distribuitorii companiei Moldcell, inclusiv angajaţii acestora.  

 
2. Condițiile de desfășurare a Voting-ului  

 
2.1. Concursul pentru votarea celui mai bun telefon va începe în data de 1.06.2013 și va sfârși 

în data de 16.06.2013 
2.2. În concurs poate participa orice utilizator internet, deținător a unui număr Moldcell 
2.3. În perioada derulării votingului Abonații participanți la vot vor fi îregistrați într-o bază de date 

specială pentru tombola de extragere a premiului. 
2.4. Participanții la voting vor avea posibiitatea să voteze unul din 2 telefoane (Huawei Y300 și 

Huawei Ascend W1) care vor fi indicate pe bannerul publicitar.  
2.5. Telefonul care va acumula cele mai multe voturi din partea abonaților în cadrul voting-ului, 

va fi dăruit protagonistului bannerului – Sergiu Voloc.  
2.6. După finisarea voting-ului și după alegerea celui mai bun telefon din cele 2 propuse, în data 

de 17 Iunie 2013 va avea loc Tombola Huawei, unde se va pune în joc un telefon, modelul 
căruia a acumulat cele mai multe voturi în voting-ul din 1-16 Iunie 2013. 

 
3. Regulile de desfăşurare a Tombolei 

 
3.1. După finisarea voting-ului și după alegerea celui mai bun telefon din cele 2 propuse, în data 

de 17 Iunie 2013 va avea loc Tombola Huawei, unde se va pune în joc un telefon, modelul 
căruia a acumulat cele mai multe voturi în voting-ul din 1-16 Iunie 2013. 

3.2. Pentru efectuarea extragerilor va fi utilizat un program electronic special pentru extrageri – 
Moldcell Drawing, care selectează aleatoriu unul dintre participant în extragere.  



3.3. Corectitudinea extragerilor a caștigătorului unui telefon mobil va fi verificată de către o 
comisie de validare, compusă din 5 persoane, ce va asista pe parcursul extragerii. 

3.4. După finalizarea extragerii, codurile câştigătoare şi premiile corespunzătoare vor fi publicate 
pe pagina web www.moldcell.md. Totodată, Câştigătorul va fi informat de către un 
reprezentant al Organizatorului prin intermediul unui mesaj SMS expediat la numărul de 
telefon câştigător sau prin intermediul unui apel telefonic. 

3.5. Se consideră că Organizatorul şi-a executat obligaţia sa privind informarea Câştigătorului 
din momentul executării acţiunilor specificate în p. 3.4. al prezentului Regulament. 

3.6. În cazul în care în termen de 30 zile din momentul publicării rezultatelor extragerii 
Câştigătorul nu se va prezenta pentru a ridica premiul. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a 
utiliza premiul respectiv în mod unilateral.  

3.7. În cazul în care în termen de 30 zile din momentul publicării rezultatelor extragerii 
Câştigătorul nu se va prezenta pentru a ridica premiul. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a 
utiliza premiul respectiv în mod unilateral. 

3.8. La voting poate participa orice utilizator internet, însă în cadrul tombolei vor fi aleși doar 
participanții la vot care s-au înregistrat cu un număr Moldcell.  

 
4.  Participanţii la extragerile premiilor nu vor avea careva obiecţii, pretenţii, reclamaţii etc. cu 

privire la condiţiile stipulate în prezentul Regulament.  
 

5. Premiile oferite în cadrul Tombolei 
 
5.1.  Premiul în cadrul tombolei Huawei, este un telefon mobil, modelul căruia va fi determinat 

după finisarea voting-ului in data de 16 iunie 2013.   
5.2.  În cazul în care Câştigătorul are datorii față de compania Moldcell, acesta trebuie să achite 

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

6. Oferirea premiilor 
 
6.1. Premiile vor fi acordate Câştigătorului după autentificare, în oficiul central ÎM Moldcell SA 

situat în mun. Chişinău, pe str. Belgrad 3.  
6.2. Dacă abonatul câştigător nu are contract de abonament pentru numărul de telefon care a 

fost declarat câştigător, atunci identificarea acestuia se va efectua în conformitate cu 
Procedura de Identificare stabilită de către Organizator. 

6.3. Câștigătorul trebuie să-și ridice premiul timp de 30 zile din momentul contactării lui conform 
p. 3.4. 

6.4. Organizatorul nu va accepta nicio pretenţie sau cerere după expirarea termenului menţionat 
în p. 6.3. 

 
 

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

 
7.1.  Votarea în cadrul concursului Tombola Huawei pe bannerul web amplasat pe paginile de 

internet constituie manifestarea consimţământului de participare în Tombolă.  
7.2.  Participarea la prezenta Tombolă semnifică acceptarea condiţiilor prezentului Regulament 

şi acordarea Organizatorului dreptului de procesare a datelor personale, inclusiv dar fără a 
se limita la numărul de telefon al abonatului, precum şi alte date necesare în cadrul 
prezentei Tombole.  

7.3.  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.  

7.4.  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.  

7.5.  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.  

 
8. Informarea participanţilor 

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

Centrele de deservire Moldcell.  
8.2.  Pe perioada desfăşurării Tombolei Participanţii vor avea posibilitatea de a afla informaţii 

despre ordinea şi regulile de desfăşurare a Tombolei, prin apel la numărul 500 (tarif: 1 leu 
per apel).  

 
9. Obligaţiile câştigătorului 

  
9.1. 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. 6.3. al prezentului Regulament.  

9.2. 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. 

9.3. 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. 

9.4. 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.  

 
 

10. Drepturile şi limitarea responsabilităţii Organizatorului 
 
10.1.  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.   

10.2.  Organizatorul nu va accepta nicio pretenţie cu referire la modul de organizare a extragerii 
premiului şi privind rezultatele extragerii premiului.  

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

10.4.  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.  

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

 
 

 


