
REGULAMENTUL 

Campionatului „V1 Challenge Moldova 2013” 

 

Prezentul Regulament stabileşte condiţiile de participare în cursele de preselecţie al Campionatului „V1 Challenge 

Moldova 2013”  , precum şi procedura de desfăşurare a acestora. 

Urmând regulile de mai jos se acordă posibilitatea de a participa în cursele de preselecţie al Campionatului „V1 

Challenge Moldova 2013” (în continuare „Curse”). 

 

1. PRINCIPII GENERALE 

 

Compania ÎM Moldcell SA, înregistrată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (IDNP 1002600046027) pe 

adresa: MD-2060, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Belgrad, 3, reprezentată de Directorul General Barkin 

Secen, care acţionează în baza Statutului, denumit în continuare „Operator”, „Sponsor General” şi „ Organizator al 

etapei a doua a Competiţiei,  

şi 

Compania AO „Clubul Naţional de Autosport”, înregistrată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, (IDNP 

1011620009064) pe adresa: Republica Moldova, m. Chișinău, str. Porumbiței 2/1, reprezentată de Directorul General 

Chiril Gaburici , care acţionează în baza Statutului, denumit în continuare „Organizator al etapei întâi” 
 

denumite în continuare „Părţi”, au elaborat şi aprobat prezentul Regulament privind procedura, condiţiile şi regulile 

de desfăşurare a curselor de preselecţie al Campionatului „V1 Challenge Moldova 2013”  pentru abonaţii 

Operatorului de telefonie mobilă Moldcell pe teritoriul Republicii Moldova. 

1.1. Data şi localităţile de desfășurare a preselecţiilor din cadrul _Etapei întâi a Competiţiei a sunt: 

 

Data/Luna Locul 

28 aprilie Comrat  

28 aprilie Bălți  

28 aprilie Chișinău 

 

1.2. Preselecțiile  sunt organizate exclusiv pentru abonaţii reţelei de telefonie mobilă Moldcell. 

1.3. Preselectiile din cadrul Competiției se bazează exclusiv pe iscusinţa participanţilor în şoferie şi nu constituie 

joc de noroc. 

1.4. Abonaţii Moldcell se pot înregistra pentru participare la preselecții prin expedierea  unui mesaj SMS  de 

înregistrare  la numerele scurte prevăzute în prezentul Regulament. 

1.5. Numerele scurte alocate pentru înregistrare în cadrul etapei a întîi a Competiției sunt următoarele: 

Data/Luna Locul Numărul scurt 

28 aprilie Comrat  1116 

28 aprilie Bălți  1117 

28 aprilie Chișinău 1118 

 

1.6. Costul unui mesaj SMS expediat la numerele scurte indicate mai sus constituie 50,00 lei (TVA inclus) pentru 

toţi abonaţii Moldcell.  

1.7. Costul unui mesaj SMS expediat la numărul scurt 1119 constituie 5,00 lei (TVA inclus) pentru toţi abonaţii 

reţelei de telefonie mobilă Moldcell.  

1.8. Abonatul poate expedia număr nelimitat de SMS la numărul scurt 1119 cu numărul de ordine a pilotului 

pentru care doreşte să-şi dea votul. 

1.9. Înregistrarea pentru participarea în cadrul Competiţiei confirmă faptul că Participantul a luat cunoştinţă în 



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

 

 

 

2. TERMENI ÎN CADRUL REGULAMENTULUI 

 

2.1. Competiția  – cursele auto între participanţii înregistraţi la preselecţiile V1 Challenge Moldova 2013, 

conform condiţiilor prezentului Regulament. 

2.2. Sponsor General – compania ÎM „Moldcell” SA, furnizor de reţele şi comunicaţii electronice în Republica 

Moldova (în continujare). 

2.3. Etapa întîia a Competiţiei – preselecţiile participanţilor la competiţie, înregistraţi conform condiţiilor 

prezentului Regulament, organizate în vederea selectării câștigătorilor curselor auto desfăşurate în timpul şi 

locul stabilit în p. 1.1. 

2.4. Etapa a doua a Competiţiei – preselecţiile desfăşurate între câștigătorii etapei a întâia a competiţiei, 

organizate în vederea selectării participanţilor în campionatul „V1 Challenge Moldova 2013”, prin 

intermediul voturilor obţinute de câștigătorii etapei a întâia a competiţiei prin SMS la numărul scurt 1119 

pe site-ul www.moldcell.md .   

2.5. Organizator al etapei întâi – Asociaţia Obştească „CLUBUL NAŢIONAL DE AUTOSPORT”,, care va 

organiza  preselecţiile din cadrul Competiţiei conform condiţiilor prezentului Regulament.  

2.6. Organizator al etapei a doua – compania ÎM „Moldcell” SA, furnizor de reţele şi comunicaţii electronice în 

Republica moldova , care va organiza etapa a doua  a Competiţiei.  

2.7.  Abonat – abonatul sa utilizatorul serviciilor de comunicaţii electronice al Operatorului. 

2.8. Participant  – abonat sau utilizator al serviciilor de comunicaţii electronice din Republica Moldova, care, 

luând în prealabil cunoştinţă cu prevederile prezentului Regulament, s-a înregistrat pentru participare la 

preselecţiile din cadrul Competiţiei, prin expedierea mesajelor SMS fără conţinut la numerele scurte 

1116/1117/1118. 

2.9. Telefon mobil al Abonatului - echipamentul terminal al Abonatului care îi oferă posibilitatea de acces la 

serviciile Operatorului, prin intermediul conectării echipamentului dat la reţeaua de comunicaţii electronice 

ale Operatorului. 

2.10. Mesaj SMS – orice mesaj scurt fără text, expediat de către Abonaţii Moldcell la numerele scurte 

alocate Competiţiei. 

2.11. Număr scurt 1116/1117/1118 – numere scurte alocate de Operator, pentru înregistrarea la preselecţiile din 

cadrul etapei a întâia a Competiției . 

2.12. Număr scurt 1119– număr scurt alocat de Operator pentru preselecţiile organizate din cadrul etapei a 

doua a Competiţiei . 

2.13. Câştigătorul primei etape a Competiţiei – participantul la etapa a întâia a Competiţiei, care a acţionat în 

cadrul prezentei Competiţii, în strictă conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi a înregistrat  

timpul minim  în cadrul curselor auto. 

2.14. Câştigătorul etapei a doua al Competiţiei – participantul la etapa a doua a Competiţiei, care a acumulat 

numărul maxim de voturi prin SMS pe site-ul www.moldcell.md  din grupul de participanţi din regiunea sa. 

2.15. Campionat – Campionatul „V1 Challenge Moldova 2013” care consta din 6 curse cu următorul orar: 

 

Data/Luna Oraşul 

2 iunie  Chişinău 

http://www.moldcell.md/
http://www.moldcell.md/


23 iunie  Comrat 

14 iulie  Chişinău 

28 iulie Bălţi 

11 august  Hânceşti 

6 octombrie Chişinău 

 

 în care vor participa Câștigătorii etapei a doua a Competiţiei.  

 

 

3. PARTICIPANŢII LA CONCURS 

 

3.1 La preselecţii pot participa cetăţenii Republicii Moldova, care au atins vârsta de 18 ani, rezidenţi pe teritoriul 

Republicii Moldova, care sunt abonaţi şi/sau utilizatori ai serviciilor Operatorului.  

3.2 Abonaţii au dreptul de a utiliza, pentru expedierea SMS-ului de înregistrare, numai telefonul mobil, care 

este certificat în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. 

3.3 În cursele auto din cadrul preselecţiilor etapei Întâi a Competiţiei pot participa doar persoanele care sunt 

deţinători de permis de conducere auto în Categoria B nu mai puţin de 3 ani. 

 

4. REGULILE DE DESFĂŞURARE A COMPEŢIEI  

 
Procedura, condiţiile şi regulile de desfăşurare a preselecțiilor din cadrul Etapelor Unu şi Doi a Competiţiei  

 

4.1. Fiecare Abonat care a hotărât să participe la preselecţiile din cadrul Competiţiei, va expedia un mesaj SMS 

fără text la unul dintre numerele scurte indicate în p. 1.5. din prezentul Regulament. Expedierea mesajului 

SMS la numărul scurt alocat pentru înregistrare reprezintă manifestarea de voinţă a Abonatului pentru 

participare la preselecţiile din cadrul Competiţiei . 

4.2. Cantitatea de mesaje SMS expediate de către un abonat atât în cadrul etapei a întâia, cât şi în cadrul  etapei  

a doua a Competiţiei, este nelimitată. Fiecare mesaj de  înregistrare în preselecţie constituie posibilitatea 

participantului de a participa in cursa din preselecţiile organizate în regiunea sa. Numărul maxim de 

participări admise în cadrul preselecţiilor din regiuni este 60 de participanţi.  

4.3. Fiecare Participant poate participa la preselecţiile din regiunea sa până va obţine un rezultat mai bun, în 

limita numărului maxim de participări, prin expedierea mesajelor SMS de înregistrare la numerele 

1116/1117/1118. 

4.3.1. Numărul de abonaţi care se pot înregistra pentru participare la Etapa a întâia a Competiţiei prin 

expedierea mesajelor SMS la numerele 1116/1117/1118 sunt limitate pentru fiecare regiune. Pentru 

înregistrare la participare în preselecţii vom ţine cont de principiul “primul SMS expediat, primul 

participant înregistrat”.  Astfel, numărul maximal de participanţi per cursă: 

Comrat – 60 participanţi; 

Bălţi – 60 participanţi; 

Chişinău – 60 participanţi. 

4.3.2. Fiecare participant, înainte de a fi înregistrat în preselecţie trebuie să consulte prezentul Regulament şi 

doar în cazul în care întruneşte toate condiţiile impuse, poate să expedieze SMS de înregistrare. Prin 

expedierea mesajului SMS pentru înregistrare la preselecţii, abonatul confirmă ca întruneşte toate 

condiţiile prevăzute de prezentul Regulament pentru a  se putea înregistra la cirsele auto din cadrul 



preselecţiilor. În caz contrar, dacă abonatul la preselecţie nu va prezenta actele necesare şi nu va întruni 

condiţiile impuse de prezentul Regulament, banii extraşi din contul abonatului pentru SMS-ul de 

înregistrare nu se rambursează.  

4.3.3.  După expedierea SMS-ului de înregistrare abonatul primeşte un SMS de răspuns în care va fi introdus un 

link de pe care el poate sa încarce o imagine cu „Purple Volkicar” şi un COD pe care îl va prezenta 

organizatorului în ziua cursei şi va primi un număr de ordine de participare in cursa de preselecţie, prima 

etapă. 

4.3.4. Pentru prima etapă a Competiţiei sunt alocate trei numere scurte pentru fiecare din regiunile enumerate 

în art. 1.5. al prezentului Regulament. Dacă abonatul a expediat SMS la numărul scurt care este alocat 

pentru cursa auto din preselecţia care va avea loc in Comrat, el nu poate sa participe cu acest cod la 

cursa de preselecţie din celelalte doua oraşe. Acelaşi lucru se refera şi la celelalte doua numere scurte. 

4.3.5. Fiecare abonat înregistrat in cursele de preselecţie va semna un act de propria 

răspundere pentru cazurile de accidente şi starea de sănătate proprie. 

4.3.6. Participanţii nu poarta raspundere materială pentru accidentarea automobilului de cursă cu care se va 

petrece Cursa de preselecţie. El este asigurat de compania de asigurări printr-un acord încheiat între 

Organizatorul primei etape a Competiţiei şi compania de asigurari. 

4.3.7. În finala fiecărei curse din cadrul preselecţiilor etapei a întâi a Competiţiei vor fi selectaţi 10 participanţi 

care vor demonstra cel mai bun rezultat, în total vor fi selectaţi 30 de participanţi, câte 10 din fiecare 

regiune. 

4.3.8. După etapa a întîia a Competiţiei , fiecare din cei 30 de participanţi va fi supus comisiei medicale care va 

decide dacă participantul este apt sau nu să participe la Campionat. În cazul în care comisia medicală va 

decide că participantul nu este apt de a participa în Campionat, el va fi înlocuit cu următorul participant 

care a demonstrat cel mai bun timp. 

4.3.9. A doua etapă a Competiţiei va fi organizată de către Operator şi va consta în acumularea de către 

participanţi a voturilor publicului prin intermediul SMS. Fotografiile celor 30 de participanţi selectați în 

prima etapă a Competiţiei vor fi afişate pe pagina web al Campionatului „V1 Challenge Moldova 2013” 

de pe web situl www.moldcell.md. Din fiecare regiune, în dependenţă de cantitatea de voturi 

acumulate, se va selecta doar câte un participant care va acumula cel mai mare număr de voturi din 

grupul celor 10 din regiunea respectivă. 

 
 

5. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORULUI ŞI ACORDAREA PREMIILOR 

 

5.1. La finele voting-ului SMS din etapa a doua a Competiţiei, se va face o analiză a voturilor acumulate de către 

fiecare Participant la preselecţiile din cadrul etapei a întâi, în baza acestora fiind determinaţi Câştigătorii 

Etapei a doua a Competiţiei. 

5.2. Din fiecare regiune va fi desemnat doar un singur câştigător, şi anume participantul care va acumula 

numărul maximal de voturi SMS. Astfel că, la sfârşitul etapei a doua a Competiţiei vor fi desemnaţi 3 

câştigători.  

5.3. Determinarea câştigători va avea loc pe data de 15 mai 2013 la orele 11:00. 

5.4. În cazul în care câţiva Participanţi au acumulat un număr egal de voturi, Câştigător va fi desemnat 

Participantul care primul a atins această cantitate de voturi.  

5.5.  În calitate de premiu pentru cei 3 câștigări ai Etapei a doua a Competiţiei va fi oferită posibilitatea de a 

participa la Campionatul „V1 Challenge Moldova 2013” în calitate de pilot al cursei. 

5.6. Transmiterea dreptului de intrare în posesia premiului unei alte persoane nu se admite. 

 

 



6. LIMITĂRI 

6.1. Pentru determinarea câştigătorilor în cadrul Etapei a doua a Competiţiei vor fi luate în consideraţie doar 

mesajele SMS, expediate de pe echipamente terminale de comunicaţii electronice, fără utilizarea căror-va 

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. 

6.2. În cadrul Etapei a doua a Competiţiei vor fi luate în calcul doar mesajele SMS, tarifate corespunzător în 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

 

 

7. CONDIŢII SUPLIMENTARE 

 

7.1. Expedierea mesajelor la numerele scurte 1116/1117/1118/1119 confirmă faptul că Participantul a luat în 

totalitate cunoştinţă cu prevederile prezentului Regulament, le-a înţeles pe deplin şi este de acord cu toate 

aceste prevederi. 

7.2. Prin înregistrarea sa în calitate de Participant la preselecţii, abonatul confirmă acordul său de a respecta 

regulile prezentului Regulament, precum şi acceptă faptul că va suporta de sinestătător consecinţele 

participării sale în cadrul preselelcţiilor , inclusiv şi în cazul încălcării regulilor stabilite. 

7.3. În cazul încălcării de către Participant a regulilor de participare la preselecţiile din cadrul Competiţiei, 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a-i anula rezultatul obţinut. 

7.4. Prin participare la preselecţie,Participantul este de acord de a oferi Organizatorului şi Operatorului 

dreptul de a fi prezentat pubic în calitate de participant la preselecţie, inclusiv prezentarea publică a 

acestuia în calitate de Câştigător în cazul în care va fi desemnat ca atare, precum şi dreptul de a utiliza 

numele, imaginea acestuia şi interviurile acordate pentru publicarea în mijloacele mass-media a informaţiei 

privind Rezultatele Competiţiei. Participanţii sunt de acord să acorde cu titlu gratuit interviuri publicitare 

despre participarea lor la Competiţie la radio sau TV şi în alte surse mass-media, precum şi să se 

fotografieze pentru executarea materialelor publicitare grafice. Toate drepturile de autor asupra acestor 

materiale vor aparţine ÎM Moldcell SA. 

7.5. Câştigătorii etapei a doua a Competiţiei, sunt obligaţi să-şi asigure prezenţa pentru participare în cadrul  

Campionatului, care va dura in jur de 5 luni.     

7.6. În cazul în care vreuna dintre condiţiile prezentul Regulament îşi pierde valoarea ca rezultat al acţiunii 

unei legi, a normelor sau dispoziţiilor adoptate de către Guvern, sau ca rezultat al unei hotărâri 

judecătoreşti finale cu dispoziţii corespunzătoare, acest fapt nu va influenţa valoarea juridică a celorlalte 

prevederi, nerecunoscute drept nevalabile din punct de vedere juridic. 

 

8. DISPOZIŢII FINALE 

 

8.1. Organizatorii sunt în drept să modifice oricând prevederile prezentului Regulament, regulile etapelor unu 

şi doi ale competiţiei, ce ţin de modul de desfăşurare şi modul de înmânare a premiilor Câștigătorilor, cu 

publicarea acestor modificări pe pagina web a Organizatorului – www.moldcell.md. 

 

9. Limitarea răspunderii Operatorului de telefonie mobilă  

 

9.1. Abonatul are posibilitatea de a expedia mesaje SMS la numerele scurte alocate Competiţiei numai în 

cazul în care dispune de suficiente mijloace financiare pe contul său personal în sistemul Operatorului de 

telefonie mobilă Moldcell. 

9.2. Participarea în cadrul Competiţiei reprezintă acţiunea benevolă a Abonatului. De asemenea, Participantul 

http://www.moldcell.md/


îşi asumă responsabilitatea pentru oricare consecinţe ale acţiunilor sale în cadrul Competiţiei, inclusiv 

pentru Mesajele SMS expediate din greşeală în cadrul Competiţiei date. 

9.3. Operatorul oferă posibilitatea expedierii Mesajelor SMS exclusiv în limitele ariei de acoperire a reţelei 

Operatorului. 

9.4. Operatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul Mesajelor SMS, expediate în cadrul 

Competiţiei. De asemenea, Operatorul nu primeşte nici o reclamaţie privind termenii de livrare a Mesajelor 

SMS şi previne Abonatul despre faptul  că livrarea mesajelor nu este momentană/instantanee şi poate dura 

până la 12 ore. 

9.5. Organizatorul etapei a doua a Competiţiei, nu poartă răspundere pentru eventualele consecinţe şi/sau 

prejudicii directe sau indirecte, care pot fi suportate de Participant ca rezultat al imposibilităţii de primire a 

premiului din cauza anulării Voting-ului SMS sau a rezultatelor sale din motive ce nu depind de voinţa 

Operatorului. 

9.6. Participând la Concurs, Participantul (abonatul) acceptă condiţiile de limitare a responsabilităţii 

Operatorului de telefonie mobilă Moldcell. 

 

Organizatorul etapei a doua al Competiţiei şi Sponsor General 

 

ÎM Moldcell SA / ________________ / 

 

 

 

Organizatorul etapei întâi al Competiţiei  

 

AO „Clubul Naţional de Autosport” / ________________ / 


