
Regulamentul concursului “Găsteşte plusurile”  
 

 13 mai 2014 
 
Prezentul Regulament este aprobat de către Organizator în vederea organizării concursului „Găsteşte 
plusurile”, oferind în acest fel participanţilor posibilitatea de a câştiga un premiu oferit de compania Moldcell în 
formă de  telefonul Nokia Lumia 520 gratuit în condiţiile prevăzute mai jos. 
 
1.Noţiuni 
Organizator – compania ÎM „Moldcell” SA, furnizor de servicii publice de comunicaţii electronice 
Concurs – prezentul concurs “Găsteşte plusurile”, care are drept scop creşterea numărului de foloweri pe 
pagina de Instagram Moldcell. Este organizat pentru fanii activi care sunt utilizatori ai reţelei de socializare 
Instagram indiferent dacă sunt sau nu la moment abonaţi Moldcell. Acest concurs nu prevede nicio taxă de 
participare şi se desfăşoară în perioada 13 mai –  3 iunie 2014 în conformitate cu prezentul regulament.  
Participant – persoană fizică, care a împlinit vârsta de 18 ani şi este înregistrată pe reţeaua de socializare 
Instagram. 
Câştigător – Toţi participanţii la Concurs, care în urma înregistrării şi participării la Concurs au acumulat cele 
mai multe fotografi cu imaginea semnului +. 
Premiu – Smartphone-ul Nokia Lumia 520 oferit în cadrul Concursului de către Organizator Câştigătorilor, 
identificaţi în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.  
 
2. Termenii generali si descrierea Concursului  
2.1. Pentru participarea la concurs, Participanţii trebuie să execute următoarele acţiuni:  
2.1.2. Participantul va da Folow  paginii Moldcell https://www.Instagram.com/Moldcell  
2.1.3. Participantul va Identifica, fotografia si va posta pe Instagram imaginea cu semnul +. 
2.1.4. Să foloesescă hashtag-ul #MoldcellPlus la toate imaginile cu semnul +. 
2.2. Concursul presupune 2 praguri de selecţie: 
2.2.1. Cantitatea cumulativă a tuturor  iuniefotografiilor cu semnul „+” vor fi colectate si prezentate unei comisii 
alcătuite din 5 persoane. Membrii comisiei vor exclude fotografiile în care nu este identificat semnul „+”, sunt 
pezente alte branduri, propagandă politică sau religioasă, care denigrează unele persoane, plagiate, neinspirate. 
2,2,2, Fiecare participant va intra în competiţie cu fotografiile selectate de către comisie. In cazul în care 
participantul a facut mai multe fotografii aleluiaşi obiect sau unui similar, comisia va selecta o singură fotografie 
de acest tip. 
2.2.3. Cantitatea cumulativă a tuturor fotografiilor selectate în data de  3 iunie 2014 –va fi împărţită după user, 
apoi se va calcula care persoană a colectat cele mai multe fotografii.. 
 
3. Perioada desfăşurării Concursului  
3.1. Concursul se desfăşoară în perioada 13 mai – 3 iunie 2014. 
3.2  După finalizarea evaluării participanţilor şi a perfectării procesului verbal cu privire câştig, informaţia privind 
rezultatele va fi publicată pe data de 3  iunie 2014 pe pagina web oficială a Organizatorului - www.moldcell.md şi 
pe pagina de Instagram si Facebook https://www.Instagram.com/Moldcell. 
3.3. Se consideră că Organizatorul şi-a executat obligaţia sa privind informarea Câştigătorului din momentul 
executării acţiunilor specificate în p.3.3. al prezentului Regulament. 
 
4. Premiul  
4.1. Premiul ce va fi oferit Câştigătorilor Concursului este un smartphone Noika Lumia 520  
4.2. Premiul nu poate fi returnat, schimbat, oferit în echivalent bănesc sau transmis unei alte persoane.  
4.3. Premiul propus este achiziţionat din fondurile proprii ale Organizatorului. 
 
5. Exprimarea acordului pentru participare în cadrul Concursului şi acceptarea condiţiilor de participare 
5.1.Participarea la prezentul Concurs semnifică acceptarea prezentului Regulament şi acordarea Organizatorului 
a dreptului de procesare a datelor necesare în cadrul prezentului Concurs.  
5.2.Participarea în cadrul acestui Concurs, prezumă în mod tacit, informarea acestuia despre toate regulile de 
desfăşurare a Concursului, anunţate în mod public de către Organizator. 
5.3. Orice Participant poate fi exclus de la participarea în cadrul prezentului Concurs, dacă:  
- În perioada de desfăşurare a prezentului Concurs, Participantul a încălcat prevederile prezentului Regulament; 
- În perioada de desfăşurare a Concursului, 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: legislaţia în vigoare a Republicii Moldova sau politica comercială a Organizatorului sau care 
atentează la reputaţia acesteia.  
 

https://www.facebook.com/Moldcell
http://www.moldcell.md/
https://www.facebook.com/Moldcell


6. Obligaţiile Câştigătorului 
6.1. Pentru a obţine premiul, Câştigătorul trebuie să întrunească următoarele condiţii:  
6.1.1. Să relateze pe contul său, inclusiv şi pe alte reţele de socializare despre premiul obţinut. 
6.2. Câştigând premiul în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, Câştigătorul se obligă se 
primească premiul respectiv conform regulilor stabilite de prezentul Regulament sau să prezinte în mod scris 
refuzul de a primi premiul respectiv. 
6.3. Prin primirea 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 acest Concurs, fără a pretinde 
la remunerare. Totodată Câştigătorul oferă Organizatorului dreptul de a utiliza în mod public numele şi imaginea 
Câştigătorului pe durata tuturor activităţilor cu privire la Concurs. 
6.4. 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 câştigătorul a refuzat primirea premiului. Refuzul 
executării oricăror condiţii şi/sau obligaţii se va face în formă scrisă. 
6.5. În cazul refuzului premiului, câştigător va fi ales următorul Participant conform rezultatelor obţinute în urma 
trecerii aceloraşi paşi de selecţie ca şi primul câştigător. 
6.6. Refuzul executării condiţiilor şi/sau obligaţiilor stabilite în prezentul Regulament se consideră drept temei de 
rambursare Organizatorului a Premiului oferit în prezentul Concurs. 
 
7. Drepturile şi limitarea răspunderii Organizatorului 
7.1.Organizatorul nu va accepta nicio pretenţie cu privire la modul de organizare a Concursului, precum şi 
asupra rezultatelor Concursului.  
7.2.Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica, în mod unilateral şi fără preaviz, condiţiile Concursului si 
prezentul Regulament. De asemenea, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda Concursul, fără preaviz, 
în cazul în care pe durata desfăşurării Concursului se va depista că Participanţii au acţionat în mod fraudulos 
sau au întreprins tentative de a influenţa în mod fraudulos rezultatele Concursului.  
7.3.Participanţii la prezentul Concurs nu au dreptul să solicite modificarea sau/şi excluderea oricăror condiţii sau 
prevederi ale prezentului Regulament.  
7.4. Refuzul de a respecta oricare din condiţiile necesare pentru a intra în posesia Premiului are drept 
consecinţă refuzul Organizatorului de a acorda Premiul, indiferent de faptul dacă sunt respectate celelalte 
condiţii.  
7.6.Prezentul Concurs, iniţiat de către Organizator este considerat o acţiune publicitară, efectuată din contul 
Organizatorului şi nu prevede careva plăţi pentru participare. 


