
Regulamentul Concursului “Above & Beyond” 

16 aprilie 2010 

1. Concursul „Above &  Beyond” (în continuare Concurs), organizat pe teritoriul 
Republicii Moldova, în perioada 16/04/2010 - 05/05/2010 inclusiv (în continuare 
Perioada Concursului), ofera posibilitatea de a răspunde la întrebările Concursului şi 
de a câştiga 2 bilete din 150 la concertul „Above &  Beyond” (în continuare 
Premiu). 

2. Perioada concursului este considerată perioada 16/04/2010 - 05/05/2010 

3. Participanţi la concurs pot fi persoanele fizice – cetăţeni ai Republicii Moldova, care 
au împlinit vârsta de 18 ani şi au domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova (în 
continuare Participant), care sunt clienţii operatorului de telefonie mobilă Orange 
Moldova S.A. (în continuare Operator). Elaborarea mecanismului concursului este 
asigurată de către compania INTERMOBCOM S.R.L. (în continuare Organizator). 
Angajaţii companiilor, care desfăşoară concursul, nu au dreptul să participe la 
concurs. 

4. Numărul scurt atribuit pentru participarea la concurs: 1717. 

5. Pentru participare la concurs e nevoie: 
De a trimite un SMS cu textul CONCERT sau CONCURS la numărul scurt al 
concursului 1717.  

6. Din momentul expedierii primului SMS la numărul scurt al concursului 1717, 
participantul este înregistrat automat la concurs şi primeşte prima întrebare.  

7. In cazul in care clientul va transmite cuvântul CONCERT, întrebările primite vor fi in 
limba romana. 

8. In cazul in care clientul va transmite cuvântul CONCURS, întrebările primite vor fi in 
limba rusa. 

9. Daca pentru a se înregistra la concurs clientul transmite alt cuvânt sau un mesaj 
fara text, întrebările primite vor fi in limba romana. 

10. Modalitatea de schimbare a limbii este descrisa in sectiunea „Optiuni aditionale ale 
concursului” al acestui Regulament. 

11. În continuare participantul va primi prin SMS întrebări pe tema: muzica. 

12.  Fiecare mesaj include o întrebare cu 3 variante de răspuns: a, b, c. Fiecare 
răspuns corect este apreciat cu 10 puncte. 

13. Dacă participantul a răspuns corect la întrebarea adresată, el acumulează 10 
puncte şi primeşte o notificare de confirmare. În continuare, participantului îi va fi 
expediată o altă întrebare. 

14. Dacă participantul a răspuns incorect la întrebare din prima încercare, el va primi o 
notificare de respingere a raspunsului si următoarea întrebare. 

15. După fiecare a 3-a întrebare răspunsa corect participantul va primi un conţinut 
mobil gratuit. 

16. Dacă participantul nu expediază nici un răspuns la întrebarea adresată, sistemul nu-
i va mai trimite întrebări. Dacă peste un timp participantul, totuşi, va răspunde la 
întrebarea adresată, sistemul va accepta răspunsul lui şi el va putea participa la 
concurs în continuare.  



17. Dacă participantul a expediat răspunsul la întrebare în format greşit, el va primi o 
notificare în acest sens. 

18. Punctele acumulate de participanţi în perioada concursului sunt pastrate pana la 
sfarsitul acestuia.  

19. Dacă participantul nu doreşte să mai participe la concurs şi decide să abandoneze 
concursul, el trebuie să expedieze un SMS ce conţine cuvântul OFF. Participantul 
va primi mesaj prin carei se va solicita confirmarea ieşirii din concurs, cu urmatorul 
continut: 

[ro] Nu veti mai primi intrebari si toate punctele acumulate se vor pierde. Daca sunteti de acord 
expediati DA, daca doriti sa primiti intrebari, raspundeti NU. 
 [ru] Vy ne budete bol’she poluchiat’ voprosy i vse Vashi punkty zgоreat. Esli Vy soglasny, otprav’te 
DA, esli hotite poluchiat’ voprosy oprav’te NET. 

Nota: Dacă participantul nu a expediat răspunsurile „net, nu, da”, datele lui se păstrează în memoria 
sistemului cu toate punctele acumulate. În cazul în care el decide să continue participarea la concurs, el 
va putea relua jocul în orice moment. Dacă participantul a expediat „da” toate punctele acumulate vor fi 
anulate şi numele participantului va fi exclus din baza de date. Dacă participantul a expediat „nu”, „net”, 
el va primi următoarea întrebare.  

Opţiuni adiţionale ale Concursului: 

20. Repetarea ultimei întrebări  

Pentru utilizarea opţiunii respective participantul trebuie să expedieze litera R (doar cu 
caractere latine) la numărul scurt al concursului 1717. 

21. Informaţie despre premii 

Pentru utilizarea opţiunii respective participantul trebuie să expedieze litera P (doar cu 
caractere latine) la numărul scurt al concursului 1717. 

22. Informaţie despre termenii promoţiei  

Pentru utilizarea opţiunii respective participantul trebuie să expedieze litera T (doar cu 
caractere latine) la numărul scurt al concursului 1717. 

23. Schimbarea limbii de comunicare 

Pentru a schimba limba de comunicare participantul trebuie să expedieze RO pentru 
limba română şi RU pentru limba rusă (doar cu caractere latine) la numărul scurt al 
concursului 1717. 

24. Următoarea întrebare 

Pentru a primi următoarea întrebare participantul trebuie să trimită cuvântul NEXT (doar 
cu caractere latine) la numărul scurt al concursului 1717. 

Identificarea câştigătorilor (În continuare Câştigători):  

25. Pentru premiul final: 

- La sfârşitul perioadei de concurs vor fi aleşi 75 de câştigători. Câştigători sunt 
considerati participanţii, care au acumulat cea mai mare cantitate de puncte pe 
parcursul concursului. În cazul în care mai mulţi participanţi vor acumula cantităţi 
egale de puncte, câştigător va fi participantul, care a acumulat primul în timp cea 
mai mare cantitate de puncte în perioada concursului.  

26. Fondul de Premii: 

150 de bilete la concertul „Above & Beyond”   



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

- Dacă în decursul zilei de 6 mai pentru premiul final, 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 lipsei de 
disponibil în contul clientului) şi/sau dacă câştigătorul nu a contactat operatorul în 
decursul acestei zile, după ce la numărul lui a fost expediat un mesaj de înştiinţare. 

- Dacă câştigătorul refuză să semneze recipisa de primire a premiului cu operatorul în 
decursul zilei de 6 mai. 

- Dacă în urma acţiunilor întreprinse de operator, câştigătorul nu contactează 
operatorul pe parcursul zilei de 6 mai. 

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

28. Pentru a ridica premiul, câştigătorul trebuie să se prezinte în locul anunţat de 
operator şi să posede buletinul de identitate. Câştigătorul va completa o recipisa, 
precum că a primit premiul. 

29. Câştigătorul nu va putea primi echivalentul premiului în bani.  

30. 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.  

31. Preţul unui SMS expediat la numărul 1717 este de 5 MDL inclusiv TVA pentru toţi 
clienţii Abonament şi utilizatorii PrePay. Toate mesajele expediate la numărul scurt 
1717 sunt taxate. 

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

33. Toate întrebările legate de condiţiile de participare la Concurs pot fi adresate de 
către abonaţii Orange la numărul 507752 - Call center (în fiecare zi de la 9:00 la 
21:00). 

 


