
Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea promoţiei „reîncarcaţi şi câştigaţi” 
 
1. Organizatorul promoţiei 
Organizatorul promoţiei „Reîncărcaţi şi câştigaţi” (în continuare promoţie) este Î.M. Orange Moldova 
S.A., cu sediul în mun. Chişinău, str. Alba Iulia 75, IDNO 1003600106115, numită în continuare 
“Orange”.  
 
2. Scopul şi principiile promoţiei 
Promoţia este organizată în scop de promovare a activităţii de bază şi în scopuri de publicitate. 
Principiile generale ale promoţiei sunt următoarele: 
- Condiţii egale pentru toţi participanţii; 
- Transparenţa desfăşurării promoţiei prin intermediul publicării rezultatelor acordării premiilor. 
 
3. Perioada promoţiei 
Promoţia se desfăşoară în perioada 1 martie 2009, 00.00.00 – 31 martie 2009, 23:59:59. 
 
4. Dreptul de participare 
La această promoţie participă, în mod implicit, toţi utilizatorii PrePay şi clienţii Abonament Orange, 
persoane fizice, care corespund condiţiilor de participare la promoţie.  
Clienţii corporativi Orange, precum şi angajaţii şi persoanele afiliate Orange nu pot participa la 
promoţie. 
 
5. Condiţiile de participare la promoţie 
 
Toţi clienţii Orange care în martie vor reîncărca contul cu un total de 100 lei şi mai mult în cazul 
utilizatorilor PrePay sau 200 lei şi mai mult în cazul clienţilor Abonament vor participa în mod 
automat la extragerea de premii.  
Toţi utilizatorii PrePay şi clienţii Abonament care în martie vor reîncărca contul cu 100 sau 200 lei 
respectiv, vor avea o singură şansă de participare la extragere, indiferent de suma totală de 
reîncărcare.  
     
6. Fondul de premii 
 
Clienţii Orange care participă la promoţie pot câştiga următoarele premii:  

 100 laptop-uri Asus Eee PC 1000HD 

 100 iPhone 3G 8Gb 

 300 telefoane 3G  

 1500 păpuşi Cleopatra 

Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu un alt premiu şi nici nu se poate acorda contravaloarea lor in 
bani. În cazul refuzului scris al câştigătorului de a primi premiul, Orange îşi rezervă dreptul de a 
anula atribuirea premiului respectiv. 

Compania Orange îşi asumă responsabilitatea de a achita toate taxele şi/sau impozitele aferente, 
prevăzute de legislaţia RM în legătura cu primirea veniturilor adiţionale în formă de premii în urma 
participării la promoţie. 
 
7. Extragerea premiilor şi acordarea lor 
 
Extragerea premiilor se va efectua prin metodă aleatorie, în baza softului de calculator oferit de 
către compania INTERMOBCOM S.R.L.  
 
Extragerea premiilor va avea loc pe data de 3 aprilie 2009, la sediul companiei INTERMOBCOM 
S.R.L, în prezenţa Comitetului de validare, format din 2 reprezentanţi Orange şi un reprezentant al 
companiei INTERMOBCOM S.R.L şi cu respectarea tuturor prevederilor legislaţiei în vigoare. 



 
Începând cu 7 aprilie 2009 câştigătorii vor fi anunţaţi telefonic despre premiul câştigat şi 
modalitatea în care pot intra în posesia lui.  
Pentru a ridica premiul, câştigătorul trebuie să se prezinte în locul anunţat de operator şi să posede 
contractul cu Orange (pentru clienţii Abonament), buletinul de identitate în original şi cartela SIM cu 
numărul GSM câştigător. Premiul va fi înmânat câştigătorului în baza unui act de primire -predare.  
 
În cazul clienţilor Abonament, drept câştigător al premiului este considerat participantul, pe numele 
căruia este încheiat Contractul de prestare a serviciilor de telefonie mobilă cu Orange pentru 
numărul câştigător. 
 

Organizatorul promoţiei are dreptul să renunţe la decernarea premiului în următoarele cazuri:  

- Dacă în decurs de 10 zile lucrătoare după 7.04.2009 nu va reuşi să contacteze câştigătorul, 
din motiv că telefonul acestuia este deconectat (clientul se află în afara ariei de acoperire 
sau telefonul este deconectat din cauza sumei insuficiente în contul clientului). 

- Dacă câştigătorul refuză să semneze contractul de oferire a premiului şi actul de primire-
predare cu operatorul, în decurs de 10 zile lucrătoare după finalizarea perioadei de concurs. 

- În cazul neprezentării câştigătorului în termen de 2 luni după terminarea promoţiei, precum 
şi în cazul în care nu prezintă documentele solicitate, acesta îşi pierde dreptul asupra 
premiului. 

Locul înmânării premiului concursului este locul desemnat de către operator. Cheltuielile de 
deplasare sunt suportate de către câştigător. Modelul, tipul, culoarea şi funcţionalitatea premiului, 
vor fi alese de către operator şi nu pot fi contestate. 

Participând la concurs, participanţii îşi exprimă acordul pentru ca numele şi prenumele lor să fie 
folosite în scopuri publicitare, fără acordul adiţional al participanţilor şi fără achitarea oricăror 
compensaţii adiţionale.  

 
8. Dispoziţii finale 
 
Mijloacele pentru desfăşurarea promoţiei sunt asigurate exclusiv din propriul profit al Î.M. Orange 
Moldova S.A. 
 
Prevederile prezentului regulament vor fi făcute publice pe site-ul www.orange.md. 
 
Toate întrebările legate de condiţiile de participare la promoţia „Reîncărcaţi şi câştigaţi” pot fi 
adresate de către abonaţii Orange la numărul 787 de pe telefonul mobil sau 575757 de pe telefon 
ul fix. 
 


