
REGULAMENTUL 

Victorinei SMS „Adevărat sau fals” 

 

Prezentul Regulament stabileşte principiile, regulile de organizare a victorinei SMS „Adevărat sau fals”, precum şi 

regulile de înregistrare şi participare la acest concurs prin intermediul expedierii mesajelor SMS.  

Urmând regulile de mai jos se acordă posibilitatea de a participa în Victorina SMS „Adevărat sau fals”. 

Toate întrebările privind serviciul Victorina SMS „Adevărat sau fals” pot fi expediate serviciului de suport tehnic la 

numărul de telefon (373 22) 222233 sau 2233. 

Regulile de participare în victorina SMS „Adevărat sau fals” pot fi ascultate gratuit apelând numărul scurt 419. 

 

1. Principii generale 

 

1.1. Victorina SMS „Adevărat sau fals” (denumită în continuare „Victorina SMS”) este organizată de către 

“Emotion Trading” SRL (denumită în continuare „Organizator”). 

1.2. Participanţi la Victorina SMS pot fi doar abonaţii Operatorului de telefonie mobilă  Moldcell (denumiţi în 

continuare „Abonaţi”). 

1.3. Victorina SMS va fi organizată în perioada dintre 1 august 2011 (ora 00:00:00) până la 21 august 2011 

(sfârşitul Victorinei la ora 23:59:59). 

1.4. Victorina SMS nu este o loterie sau un joc de noroc. 

1.5. Numărul scurt pentru expedierea mesajelor SMS în cadrul participării în Victorina SMS este 1133. 

1.6. Preţul expedierii unui mesaj SMS în cadrul Victorinei SMS la numărul scurt 1133 este de 3,50 lei (inclusiv 

TVA) pentru toţi abonaţii Operatorului de telefonie mobilă  Moldcell. 

1.7. Participarea în Victorina SMS confirmă faptul că Participantul a luat cunoştinţă în mod corespunzător, a 

înţeles şi este de acord cu regulile prezentului Regulament. 

 

2. Noţiuni utilizate 

 

2.1. Victorina SMS  – concurs organizat prin intermediul utilizării serviciului SMS al Operatorului de telefonie 

mobilă  Moldcell (denumită în continuare „Victorina SMS”). 

2.2. Operatorul – operatorul de telefonie mobilă în format GSM Moldcell. 

2.3. Abonatul – persoana fizică, abonatul operatorului de telefonie mobilă în standard GSM. 

2.4. Participant – abonatul Operatorului de telefonie mobilă  Moldcell care a participat la Victorina SMS . 

2.5. Teritoriul de utilizare a serviciului – teritoriul Republicii Moldova în cadrul frontierei de stat, în raza de 

acoperire de către serviciile de telefonie mobilă în format GSM a Operatorului. 

2.6. Telefon mobil al Abonatului - echipamentul tehnic al abonatului care îi acordă posibilitatea de acces la 

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

2.7. Solicitarea Abonatului - acţiunea Abonatului, manifestată prin expedierea a unui mesaj SMS la numărul 

scurt 1133. 

2.8. Organizator – întreprinderea „Emotion Trading” SRL, care desfăşoară Victorina SMS  în baza contractelor 

corespunzătoare cu Operatorul de telefonie mobilă  Moldcell. 

2.9. Puncte – unităţi convenţionale, care sunt acumulate de Participant pentru răspunsurile corecte în cadrul 

participării sale la Victorina SMS, necesare pentru stabilirea câştigătorului SMS Victorinei. 

2.10. Număr scurt – numărul scurt 1133 alocat de Operatorul de telefonie mobilă, activat şi tarifat pentru 

utilizarea în cadrul serviciului Victorina SMS . 

2.11. Content – fişier multimedia pentru telefoane mobile, care conţine material foto sau audio. 

 



 

3. Denumirea Organizatorului SMS Victorinei, rechizitele sale juridice şi bancare 

 

 „Emotion Trading” SRL, Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 196, c/f (IDNO): 

1007600056872, cont decontare: 225100000335347, BC „Victoriabank” SA, fil. №3”, BIC: VICBMD2x416, c/TVA: 

0506248, Director Akay Mehmet (denumită în continuare – „Оrganizator”) 

 

4. Participanţii la Victorina SMS   

 

4.1. Participanţi la Victorina SMS pot fi persoanele, care au atins vârsta de 18 ani, cetăţeni ai Republicii 

Moldova, care îşi au domiciliul permanent pe teritoriul Republicii Moldova şi care sunt abonaţi şi/sau utilizatori ai 

serviciilor Operatorului de telefonie mobilă Moldcell. 

4.2. Nu pot fi Participanţi ai Victorinei SMS angajaţii Operatorului de telefonie mobilă Moldcell şi angajaţii 

„Emotion Trading” SRL. 

4.3. Abonaţii are dreptul de a utiliza numai telefonul mobil, care este certificat în conformitate cu legislaţia 

aplicabilă.  

 

5. Regulile de participare în Victorina SMS   

 

5.1. Pentru a participa în Victorina SMS, Abonatul trebuie să expedieze de la telefonul său mobil solicitarea 

abonatului la numărul scurt 1133 prin intermediul expedierii unui mesaj SMS, formatul mesajului SMS 

trebuie să fie următorul: 

„RO”-  pentru a primi întrebări în limba română 

„RU” - pentru a primi întrebări în limba rusă 

5.2. Fiecare abonat după înregistrarea în calitate de Participant la Victorina SMS va primi de la Organizator o 

unitate de Content la numărul de telefon mobil GSM, de pe care a fost efectuată înregistrarea. 

5.3. Preţul expedierii unui mesaj SMS în cadrul  Victorinei SMS la numărul scurt 1133 este de 3,50 lei (inclusiv 

TVA) pentru toţi abonaţii Operatorului de telefonie mobilă  Moldcell. 

5.4. În cadrul desfăşurării Victorinei SMS Participantul va primi prin mesaje SMS, consecvent, întrebări/afirmaţii 

şi variantele numerotate a răspunsurilor la ele. 

5.5. Participantul, utilizând cunoştinţele proprii, va alege varianta de răspuns şi va expedia prin mesaj SMS la 

numărul scurt 1133 doar cifra răspunsului care este presupus că ar fi corect. 

5.6. Procesul efectuării Solicitării Abonatului pentru a primi întrebările Victorinei, este confirmarea faptului că 

Аbonatul respectiv a devenit Participant în concursul dat.  

5.7. Participantul este în drept să înceteze participarea sa în Victorina SMS , neoferind răspuns la întrebarea 

acordată, precum şi să reînceapă participarea sa, expediind mesajul SMS cu răspunsul la ultima întrebare 

acordată sau cu textul confirmării sale stabilite de participare. 

5.8. Timpul rezervat pentru a oferi răspuns la întrebarea acordată este limitat doar la perioada de desfăşurare a 

Victorinei SMS. 

5.9. Răspunsurile corecte expediate în cardul Victorinei SMS sunt stabilite de sursa informaţională a 

Organizatorului. Organizatorul îşi rezervă dreptul să nu conteste corectitudinea răspunsurilor date.  

 

6. Acumularea punctelor în cadrul Victorinei SMS 

 

6.1. Toţi participanţii încep participarea lor în Victorina SMS  cu suma de zero puncte. 

6.2. Dacă răspunsul la întrebare este corect, Participantul va acumula Puncte şi va primi următoarea întrebare. 



Pentru fiecare răspuns corect abonatul va acumula 5 puncte. 

6.3. În cazul în care Participantul a răspuns la întrebare incorect, numărul de Puncte acumulate de Participant 

nu se va schimba şi acesta va primi următoarea întrebare cu variante de răspunsuri. 

6.4. Corect se va considera mesajul SMS, care are ca conţinut DOAR NUMĂRUL răspunsului corect. 

6.5. Incorecte se vor considera mesajele SMS, care conţin atât numărul răspunsului incorect, cât şi care au ca 

conţinut orice alt text. 

6.6. Organizatorul are dreptul sa atribuie temporar tuturor participanţilor Victorinei un număr duble de puncte 

pentru alegerea variantei corecte de răspuns, informând în prealabil despre aceasta toţi participanţii 

Victorinei prin intermediul mesajelor SMS. 

6.7. În cazul expedierii mesajului SMS incorect la numărul scurt al Victorinei SMS, sistemul va informa 

Participantul despre greşeală, dar serviciul se va considera oferit. 

 

7. Perioada, condiţiile si regulile de determinare a rezultatelor Victorinei SMS  

 

7.1. Victorina va fi organizată în perioada 01.08.2011 – 21.08.2011. 

7.2. Determinarea a 10 (zece) câştigători va avea loc pe data de 22.08.2011. 

7.3. Toţi Participanţii vor fi identificaţi după numărul de telefon mobil. 

7.4. Pentru stabilirea câştigătorului Victorinei SMS, Organizatorul va fixa numărul de telefon mobil al fiecărui 

Participant, conţinutul răspunsurilor sale şi timpul expedierii fiecărui mesaj SMS. 

7.5. La sfârşitul Victorinei SMS se va face o totalizare a punctelor acumulate de către Participanţi şi se vor 

desemna câştigătorii.  

7.6. Câştigătorul Victorinei va deveni Participantul care a acumulat cel mai mare număr de puncte, adică a dat 

cele mai multe răspunsuri corecte. 

7.7. În cazul în care câţiva Participanţi au acumulat un număr egal de puncte, câştigător va deveni cel, care a 

acumulat punctele respective înaintea celorlalţi. 

7.8. În calitate de premii pentru câştigătorii Victorinei SMS vor fi acordate: 

1) Samsung Corby 2 (3 buc.) 

2) Samsung 3222 (7 buc.) 

3) Tricou şi chipiu Moldcell (10 buc. + 10 buc.) 

7.9. În  cadrul Victorinei există urmatoarele restricţii: 

 1 (un) Participant poate  primi nu mai mult de un telefon mobil Samsung Corby 2 sau Samsung 3222. 

 1 (un) Participant poate primi nu mai mult de un tricou si chipiu Moldcell. 

 

8. Modul de înmânare a premiilor 
 

8.1. În termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la finalizarea Victorinei SMS, Organizatorul va informa 

Participantul despre faptul că este câştigătorul concursului, prin intermediul unui apel telefonic şi prin expedierea 

unui mesaj SMS.   

8.2. Rezultatele Victorinei SMS vor fi publicate pe pagina web www.emotion.md. 

8.3. Dacă în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare din momentul determinării câştigătorului, nu se va reuşi să se ia 

legătura cu câştigătorul, acesta va fi lipsit de dreptul de a intra în posesia premiului. 

8.4. Locul înmânării premiilor este: mun. Chişinău, bd. Arborilor 21, Centrul comercial Shopping MallDova. 

8.5. Premiul va fi înmânat Participantului care va prezenta actele de identitate şi cartela SIM sau contractul de 

deservire încheiat cu  Operatorul de telefonie mobilă Moldcell. 

8.6. Nu se admite transmiterea dreptului de a primi premiul către altă persoană. 

8.7. Nu se admite înmânarea contravalorii băneşti a premiului, schimbarea sau reîntoarcerea premiului. 

8.8. Premiile care nu au fost ridicate în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din momentul publicării listei 

http://www.emotion.md/


câştigătorilor Victorinei SMS pe pagina web a Organizatorului pot fi utilizate de Organizator în continuare la discreţia 

acestuia. 

 

9. Limitări 

 

9.1. Pentru determinarea câştigătorilor vor fi luate în consideraţie doar mesajele SMS, expediate de pe 

aparatele de telefonie mobilă, fără utilizarea cărorva 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. 

9.2. La Victorina SMS vor participa doar mesajele SMS tarifate corespunzător acestui Regulament. 

 

10. Dispoziţii finale 

 

10.1. Victorina SMS  nu este o loterie sau un joc de noroc.  

10.2. Participarea la Victorina SMS presupune că Participanţii sunt de acord cu faptul că drept rezultat al 

câştigului, numele, prenumele, fotografiile lor, interviurile acordate de ei, precum şi alte materiale ce se referă la ei 

pot fi utilizate de către „Emotion Trading” SRL. Participanţii sunt de acord să acorde cu titlu gratuit interviuri 

publicitare despre participarea lor la Victorina SMS 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 „Emotion Trading” SRL. 

10.3. Prin înregistrarea sa în calitate de participant la Victorina SMS, Participantul confirmă acordul său de a 

respecta regulile prezentului Regulament, precum şi faptul că va suporta de sinestătător răspunderea pentru 

rezultatele utilizării serviciului dat, precum şi pentru încălcarea regulilor stabilite. 

10.4. Organizatorul Victorinei SMS este „Emotion Trading” SRL. În acelaşi timp, Organizatorul nu duce 

răspundere pentru posibilele dereglări în desfăşurarea  Victorinei SMS şi/sau încetarea lui înainte de termen, 

cauzate de circumstanţe ce nu depind de voinţa sa. 

10.5. În cazul încălcării de către Participant a regulilor de participare la Victorina SMS, Organizatorul îşi rezervă 

dreptul de a anula rezultatul participării Participantului respectiv la concurs. 

10.6. Organizatorul este în drept să modifice regulile Victorinei SMS în partea ce ţine de modul de desfăşurare şi 

a modului de înmânare a premiilor câștigătorilor, cu publicarea acestor modificări pe pagina web a Organizatorului. 

10.7. Toată informaţia privind Organizatorul Victorinei SMS poate fi primită apelând numărul de telefon (373 

22) 222 233 sau 2233. 

 

11. Limitarea răspunderii Operatorului de telefonie mobilă Moldcell 

 

11.1. Operatorul de telefonie mobilă Moldcell nu este Organizatorul Victorinei SMS şi nu poartă răspundere 

pentru acţiunile Organizatorului, precum şi pentru orice urmări a acestor acţiuni care direct sau indirect se referă la 

persoane terţe. 

11.2. Prin expedierea mesajului SMS în cadrul Victorinei SMS Participantul (Abonatul) îşi exprimă acordul ca 

Operatorul de telefonie mobilă Moldcell să transmită Organizatorului informaţia personală privind Participantul 

(abonatul) şi anume: numărul de telefon de pe care a fost expediat mesajul SMS, conţinutul mesajului SMS, precum 

şi data şi timpul expedierii lui. 

11.3. Abonatul are posibilitatea de a expedia mesaje SMS la numărul scurt 2011 în cadrul participării sale la 

Victorina SMS numai în cazul în care dispune de suficiente mijloace financiare pe contul său personal în sistemul 

Operatorului de telefonie mobilă Moldcell. 

11.4. Operatorul de telefonie mobilă Moldcell nu acordă nicio informaţie privind Victorina SMS. Toate 



întrebările şi reclamaţiile privind desfăşurarea Victorinei SMS se vor expedia la adresa de contact a Organizatorului, 

indicată în prezentul Regulament. 

11.5. Operatorul de telefonie mobilă Moldcell acordă posibilitatea de expediere a mesajelor SMS doar în zona 

de acoperire a reţelei Operatorului de telefonie mobilă Moldcell. 

11.6. Prin participarea sa în Victorina SMS Participantul (Abonatul) confirmă condiţiile de limitare a răspunderii  

Operatorului de telefonie mobilă Moldcell. 

11.7. Operatorul de telefonie mobilă Moldcell nu duce nicio răspundere de corectitudinea rezultatelor 

Victorinei SMS, decernarea câştigătorilor, precum şi funcţionalitatea premiilor acordate de Organizator. 

11.8. Operatorul de telefonie mobilă Moldcell nu primeşte nicio reclamaţie privind termenul de transmitere a 

mesajului SMS şi preîntâmpină Abonatul asupra faptului că transmiterea mesajelor SMS nu este instantanee şi 

poate dura până la 12 ore. 

11.9. Organizatorul şi Operatorul de telefonie mobilă Moldcell nu duc răspundere pentru careva urmări şi/sau 

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

premiului din cauza anulării Victorinei SMS sau a rezultatelor sale din motive ce nu depind de voinţa Organizatorul 

sau a Operatorului de telefonie mobilă Moldcell. 

 


