
Regulamentul Concursului „Liga Campionilor 2010” 

30 martie 2010 

1. Concursul „Liga Campionilor 2010” (în continuare Concurs) este organizat de operatorul de 
telefonie mobilă Î.M. Orange Moldova S.A. (în continuare Organizator), pe teritoriul Republicii 
Moldova, în perioada 30/03/2010 – 29/04/2010 inclusiv (în continuare Perioada Concursului). 
Obiectul concursului se rezumă la acordarea posibilităţii pentru participanţi, în cazul respectării 
cerinţelor prezentului regulament, de a lua parte la extragere şi a câştiga premiu final (în 
continuare Premiu). 

2. Participanţi la concurs pot fi clienţii persoane fizice – cetăţeni ai Republicii Moldova, posesori 
de abonament Orange sau utilizatori Orange PrePay eligibili participării la concurs, care au 
împlinit vârsta de 18 ani şi au domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova (în continuare 
Participant). Angajaţii Organizatorului, au dreptul sa utilizeze serviciul, dar nu au dreptul să 
participe la concurs.  

3. Vor fi consideraţi eligibili participării la concurs următorii clienţi (condiţii cumulative): 

• au activat serviciului Info Liga Campionilor 2010 (în continuare Serviciu) în perioada 
30/03/2010 - 09/04/2010 inclusiv; 

• au beneficiat de serviciu pe toată perioada concursului 

4. Numărul scurt atribuit pentru activarea serviciului: 678. Pentru activarea serviciului este 
necesar de a apela, de pe telefonul mobil, numărul scurt 678. 

5. Înregistrarea la Concurs este gratuită şi se face automat, odată cu activarea serviciului.  

6. Abonatul poate să-şi activeze Serviciul pe toată perioada valabilităţii lui. Serviciul va fi valabil de 
pe 30/03/2010 – 29/04/2010.  

7. Abonaţii care şi-au activat Serviciul vor primi mesaje informative despre cursul meciului, doar 
pe parcursul desfăşurării acestora şi conform descrierii serviciului, plasate pe pagina web 
www.orange.md. 

8. Programul meciurilor este: 

Data Ora Meci 
30.03.2010 21:45 Lyon - Bordeaux  
30.03.2010 21:45 Bayern - Man United 
31.03.2010 21:45 Arsenal - Barcelona 
31.03.2010 21:45 Inter Milan - CSKA Moskva 
06.04.2010 21:45 Barcelona - Arsenal 
06.04.2010 21:45 CSKA Moskva - Inter Milan 
07.04.2010 21:45 Bordeaux - Lyon 
07.04.2010 21:45 Man United - Bayern  
20.04.2010 21:45 Inter Milan - FC Barcelona
21.04.2010 21:45 Bayern Munich - Olympiue Lyon 

27.04.2010 21:45 Olympiue  Lyon - Bayern Munich
28.04.2010 21:45 FC Barcelona - Inter Milan

  

9. Fiecare mesaj informativ este taxat la preţul unui SMS naţional, în funcţie de tariful aplicabil 
clientului.  

10. La finalul Concursului şi al Serviciului va avea loc o extragere, în urma căreia se va desemna 
un câştigător, căruia i se va acorda Premiul. Extragerea va avea loc pe 30.04.2010, în incinta 
magazinului Orange Sutdio, str. Eminescu 60, la 17:00, Extragerea va fi efectuată de către o 
comisie specială a Organizatorului. 

11. Identificarea câştigătorului:  



- La sfârşitul concursului, în urma tragerii la sorţi cu utilizarea softului de la calculator, va fi 
desemnat un de câştigător.  

12. Premiu: 

Premiul la sfârşitul concursului este:  

O călătorie, pentru o persoană, la finala Ligii Campionilor 2010, în Madrid (Spania) pentru 2 
zile, 22.05.2010 şi 23.05.2010. 

În cadrul călătoriei Organizatorul asigură: 

o Bilet de avion Chisinau - Madrid (tur – retur). 

o Cazare pentru o noapte (hotel 2 stele).  

o Diurnă pentru 2 zile – 30 Euro/zi. 

o Tichet de intrare pe Stadionul „Santiago Bernabeu”, unde va avea loc finala Ligii 
Campionilor 2010. 

13.  Organizatorul nu asigură câştigătorului obţinerea Vizei Shengen pentru Spania 

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

- Dacă în decurs de 10 zile lucrătoare după finalizarea perioadei de concurs operatorul nu va 
reuşi să contacteze câştigătorul, din motiv că telefonul acestuia este deconectat (abonatul se 
află în afara ariei de acoperire sau telefonul este deconectat din cauza sumei insuficiente în 
contul clientului) şi/sau dacă câştigătorul nu a contactat operatorul în decurs de 5 zile 
lucrătoare, după ce la numărul lui a fost expediat un mesaj de înştiinţare. 

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

- Dacă în urma acţiunilor întreprinse de operator, câştigătorul nu contactează operatorul în 
decurs de 5 zile lucrătoare, câştigător este desemnat următorul participant, conform 
rezultatelor extragerii.  

- Locul înmânării premiului concursului este locul desemnat de către operator. Cheltuielile de 
deplasare sunt suportate de către câştigător.  

15. Pentru a ridica premiul, câştigătorul trebuie să se prezinte în locul anunţat de operator şi să 
posede buletinul de identitate.  

16. Câştigătorul nu va putea primi echivalentul premiului în bani. De asemenea, premiul nu va 
putea fi transmis altei persoane, returnat sau schimbat. 

17. Câştigătorii sunt obligaţi să achite toate tarifele şi/sau impozitele corespunzătoare, aplicabile 
conform legislaţiei RM în vederea câştigului de venituri adiţionale în calitate de premii, în 
rezultatul participării la concurs. 

18. 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 
compensaţiilor adiţionale.  

19. Prin participarea la concurs participanţii îşi exprimă acordul cu condiţiile regulamentului de 
organizare a prezentului concurs. 

20. Toate întrebările legate de condiţiile de participare la Concursul „Liga Campionilor 2010” pot 
fi adresate de către abonaţii Orange la numărul 777 de pe telefonul mobil sau 575757 de pe fix

21. Regulamentul concursului, informaţia despre premii şi tarifele pentru SMS pot fi găsite pe 
pagina web www.orange.md. 

 


