Regulamentul serviciului SMS Dedicatii
pentru evenimentul public „Purple Party”
26 aprilie 2012
1. Prezentul Regulament este întocmit de către compania «Emotion Trading” S.R.L. (în continuare - Organizator) cu
privire la organizarea, condiţiile şi regulile de acordare a serviciului SMS «SMS Dedicaţii» pentru evenimentul
public, „Purple Party” din 28 aprilie 2012, organizat în Piața Marii Adunări Naționale» şi abonatul telefoniei mobile
în standard GSM „Moldcell” şi utilizator al serviciului SMS (în continuare - Utilizator).
1.1 Perioada prestării serviciului: 28 Aprilie 2012, între orele 18.00 și 23.59.
2. În cadrul acestui regulament vor fi utilizate următoarele definiţii şi termeni:
2.1. „SMS Dedicaţii” - serviciul în cadrul căruia se efectuează difuzarea în forma grafică, a mesajelor scurte (SMS)
venite de la abonaţii operatorului de telefonie mobilă „Moldcell”, pe ecranele mari din dreptul scenei a
evenimentului public “Purple Party”.
2.2 “Participant” - Abonaţii operatorului de telefonie mobilă în standard GSM „Moldcell”, care cel puţin o dată au
expediat un mesaj SMS la numărul scurt al serviciului - 2804.
2.3 “SMS notificare” – Notificarea de răspuns de la Organizator în adresa Utilizatorului. SMS notificarea exprimă
situaţia mesajului SMS expediat de către utilizator la numărul scurt al serviciului SMS.
2.4 „Condiţiile serviciului SMS Dedicaţii” - condiţiile în care vor fi date în emisie mesajele SMS venite de la
Utilizatori serviciului „SMS Dedicaţii”.
2.5 “Moderator” - Persoana care examinează toate mesajele primite la serviciul „SMS Dedicaţii”. Moderatorul
suţine discuţiile între utilizatorii serviciului „SMS Dedicaţii”. Moderatorul are dreptul să nu permită trecerea
mesajelor care nu corespund condiţiilor prezentului Regulament.
2.6. Operatorul telefoniei mobile – compania ÎM „Moldcell” SA.
3. Prezentul regulament intra în vigoare din data de 28 aprilie 2012.
4. Procedura serviciului „SMS Dedicaţii”
4.1. Organizatorul oferă posibilitatea de afișare grafică pe monitoarele instalate în drept cu scena evenimentului
public “Purple Party” din 28 aprilie 2012, în Piața Marii Adunări Naționale, Chișinău, a mesajelor SMS venite de la
Participanţi.
4.2. Tarifarea unui mesaj SMS expediat la numarul scurt al serviciului “SMS Dedicaţii” este de 8 lei (inclisiv TVA).
4.3. Pentru a utiliza serviciul “SMS Dedicaţii” utilizatorul trebuie să expedieze un mesaj SMS la numarul scurt 2804.
4.4. În cazul în care conţinutul mesajului SMS intră în contradicţie cu regulile serviciului „SMS Dedicaţii” mesajul
dat nu va fi afișat public, dar Participantul va fi taxat conform p. 4.2. al Regulamentului. Participantul va fi înştiinţat
despre încălcarea facută printr-o notificare de răspuns transmisă de către Organizator.
5. Drepturile şi obligaţiunile Organizatorului
5.1. Administraţia SMS serviciului „SMS Dedicaţii” se obligă:
5.1.1. Să verifice corectitudinea şi corespunderea prevederilor prezentului Regulament a mesajelor SMS
primite de la Participanţi.
5.1.2. Să expedieze în adresa Participanţilor SMS-notificări, conţinutul căruia informează despre starea
mesajului primit.
5.1.3. Operatorul telefonei mobile nu duce răspunderea pentru organizarea serviciului, textul mesajelor
venite de la Participanţi, în faţa persoanelor terţe şi organelor de stat ale Republicii Moldova.
6. Condiţiile de amplasare a mesajelor la «SMS Dedicaţii»

6.1. Participanţii au dreptul de a propune teme spre discuţie şi de a comenta mesajele altor Participanţi.
6.2. Nu vor fi afişate mesajele care:
 conţin cuvinte care intră în contradicţie cu Legislaţia în vigoare, care ofensează onoarea şi drepturile
aparate de lege şi interesele părţilor terţe;
 contribuie la discriminarea raselor, religiilor şi a ideilor naţionale, să conţină chemări la violenţă şi
duşmanie;
 promovează fascizmul şi ideologia supremaţiei rasei;
 au un caracter ofensiv şi jignitor;
 conţin publicitatea drogurilor, încercarea răspindirii şi promovării drogurilor, recetele de fabricare a lor şi
sfaturi de întrebuinţare (folosire);
 încalcă drepturile minorilor;
 încalcă drepturile de autor;
 conţin propuneri de vânzare sau schimb a producţiei pornografice;
 conţin denumiri sau descrieri de tip pedo-, zoo-, necrofilie şi alte tipuri de perversiuni sexuale;
 conţin îndemnări la comportarea agresivă faţă de animale;
 conţin descrierea posibilităţi şi modalităţi a suicidului şi îndemnarea la efectuarea acestuia;
6.3. Participanţii nu au dreptul de a plasa mesaje în scopuri comerciale, agitaţionale şi publicitare.
6.4. Responsabilitatea faţă de conţinutul mesajului o duce Participantul care a expediat acest mesaj SMS.
Operatorul mobil şi Organizatorul serviciului nu duc răspundere pentru textul mesajului venit de la Utilizator la
numărul scurt al serviciului şi conformitatea acestuia cu legislatia în vigoare. În cazul apariţiei cărorva pretenţii de la
persoane terţe Utilizatorul prin propriile forţe le va soluţiona.
7. Participantul este de acord ca Organizatorul să folosească conţinutul mesajului după discreţia proprie fără a
achita Utilizatorului o oarecare compensă.
8. Administraţia îşi asumă dreptul de a refuza Participantului în afișarea mesajelor, în cazul în care conţinutul
mesajului contravine normelor morale şi etice şi nu corespunde cerinţelor Legislaţiei Republicii Moldova si
prezentului Regulament.
9. Prezentul Regulament este un act juridic între utilizatorul telefoniei mobile (Participant) şi Organizatorul
proiectului.
10. Toate neînţelegerile apărute se rezolvă în conformitate cu Legislaţia Republicii Moldova.
11. Administraţia îşi asumă dreptul de a modifica regulamentul fără înştiinţarea Participantului.
12. Toate întrebările referitoare serviciului „SMS Dedicatii” pot fi adresate la numerele de telefon: linia fierbinte –
2233 apel gratuit (pentru abonaţii Moldcel).
13. Limita responsabilităţilor Operatorului de Telefonie Mobilă
13.1. Operatorul de Telefonie Mobilă nu este Organizatorul serviciului „SMS Dedicatii” şi nu poartă răspundere
pentru acţiunile Organizatorului şi pentru urmările аcestora, care se referă direct sau indirect la persoanele terţe.
13.2. Expediind SMS mesajul către Numărul scurt al serviciului „SMS Dedicatii” Participantul (Utilizatorul) este de
acord ca Operatorul telefoniei mobile să ofere Administraţiei proiectului informaţia: numărul de telefon de pe care
a fost expediat mesajul şi textul mesajului SMS.
13.3. Operatorul de Telefonie Mobilă nu oferă informaţie detaliată în legătură cu serviciul „SMS Dedicatii”. Toate
întrebările şi pretentiile faţă de organizarea SMS serviciului se transmit Administraţiei proiectului .

13.4. Operatorul de Telefonie Mobilă oferă posibilitatea expedierii mesajului exclusiv în aria de acoperire şi în
limita mijloacelor băneşti disponibile în contul Utilizatorului.
13.5. Operatorul de Telefonie Mobilă nu primeşte pretenţii în privinţa termenilor de expediere a mesajului şi
preîntâmpină Participantul (Utilizatorul) ca expedierea mesajului nu este imediată, dar poate dura pînă la 12 ore (în
cazul carorva defecţiuni survenite).
13.6. Expediind mesajul la serviciul „SMS Dedicatii” Participantul (Utilizatorul) este de acord cu condiţiile de
răspundere limitată a Operatorului de Telefonie Mobilă.
13.7. Expedierea mesajelor SMS în cadrul serviciului SMS este o acţiune benevolă a abonatului pentru participare
la serviciu. De asemenea, abonatul îşi asumă responsabilitatea pentru toate consecinţele participării.
13.8. Expedierea unui SMS în condiţiile prezentului Regulament reprezintă confirmarea faptului ca Participantul a
acceptat condiţiile prezentului capitol.
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