
Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea 
concursului „Ghiceşte învingătorul” 

in cadrul selectiei nationale “Eurovision 2009” 
 

 
1. Organizatorul serviciului 

Organizatorul concursului „Ghiceşte învingătorul” (concurs) in cadrul selectiei nationale a 
concursului Eurovision Song Contest 2009 (Eurovision 2009) este Î.M. Orange Moldova S.A., cu 
sediul în mun. Chişinău, str. Alba Iulia 75, IDNO 1003600106115, numita în cele ce urmează 
“Orange” sau Operator.  

În scopul implementarii serviciului, Organizatorul va utiliza serviciile tehnice ale Intermobcom S.R.L. 
cu sediul în mun. Chişinău, str. Tighina 65, în calitate de împuternicit în prelucrarea datelor cu 
caracter personal.  

2. Scopul şi principiile concursului 
Concursul este organizat în scopul stimulării activităţii de bază a Organizatorului şi în vederea 
promovării selectiei nationale “Eurovision 2009”. 
 
Principiile generale ale serviciului sunt următoarele: 
- Condiţii egale pentru toţi participanţii; 
- Transparenţa desfăşurării serviciului prin intermediul anunţării câştigătorului în direct în cadrul 
concertului selecţiei naţionale Eurovision 2009. 
 
3. Derularea concursului 
Stabilirea învingătorului in cadrul selectiei nationale Eurovision 2009 va avea loc pe parcursul 
concertului care va începe pe data de 14 februarie 2009 ora 20:00 şi va fi difuzat de postul TV 
Moldova 1. Învingătorul selecţiei naţionale Eurovision 2009 va fi desemnat acel interpret sau 
formaţie care va acumula cele mai multe puncte rezultate din însumarea punctajelor obţinute în 
urma realizării clasamentelor intermediare din cadrul votării juriului, al televotingului şi al Comisiei de 
Referinţă TRM. 
 
Desfăşurarea concursului va începe pe 13 februarie 2009, ora 17.00 şi se va termina pe 14 
februarie 2009 după terminarea televotingului. Televoting înseamnă expedierea voturilor de către 
spectatori si telespectatori prin intermediul SMS/IVR votingului în cadrul concertului selecţiei 
naţionale Eurovision 2009. 
 
4. Dreptul de participare 
La acest serviciu participă toţi utilizatorii PrePay şi clienţii Abonament Orange in statut activ, 
persoane fizice, care corespund condiţiilor de participare la serviciu. 
Toate persoanele afiliate Orange şi angajaţii Orange nu au dreptul de participare la serviciu. 
 
5. Condiţiile de participare la serviciu 
 
Pe parcursul concertului selectiei nationale „Eurovision 2009” utilizatorii PrePay şi clienţii 
Abonament Orange vor putea să expedieze pronosticul propriu cu privire la învingătorul finalei 
selecţiei naţionale a Eurovision 2009 la numarul scurt 2020.  
     
6. Fondul de premii 
 
Clienţii Orange care participă la serviciu pot câştiga următorul premiu:  

 Nokia 3120 classic 

Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu un alt premiu si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in 
bani. In cazul refuzului scris al câştigătorului de a primi premiul, Orange îşi rezervă dreptul de a nu 
mai atribui premiul respectiv. 



Compania Orange îşi asumă responsabilitatea de a achita toate taxele şi/sau impozitele aferente, 
prevăzute de legislaţia RM in legătura cu primirea veniturilor adiţionale în formă de premii în urma 
participării la serviciu. 
 
7. Desemnarea câştigătorului şi acordarea premiului 
 
Desemnarea câştigătorului  se va efectua prin metodă aleatorie din numărul participanţilor care au 
indicat corect numele învingătorului finalei selecţiei naţionale a Eurovision 2009 la numarul scurt 
2020, în baza softului de calculator, oferit de către compania INTERMOBCOM S.R.L.  
 
Extragerea premiilor va avea loc imediat după anunţarea învingătorului finalei selecţiei naţionale a 
Eurovision 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 legale in vigoare. 
 
Câştigătorul va fi anunţat telefonic imediat după extragere cu privire la premiul câştigat şi la 
modalitatea în care pot intra în posesia lui.  
 
Numele lui va fi anunţat in direct după anunţarea învingătorului finalei selecţiei naţionale a 
Eurovision 2009. Anunţarea în direct se va face pe postul de televiziune Moldova 1. 
 
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 predat câştigătorului pe baza unui proces verbal de primire-
predare. 
 

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

- Dacă în decurs de 10 zile lucrătoare după extragerea premiilor 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 10 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. 

- În cazul neprezentării câştigătorului în termenul de 10 zile după terminarea serviciului, 
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 compensaţiilor 
adiţionale.  

 
8. Mijloacele pentru desfăşurarea serviciului sunt asigurate exclusiv din propriul profit al Î.M. Orange 
Moldova S.A. 
 
9. Preţul unui SMS expediat la numărul 2020 corespunde unui SMS naţional, conform planului 
tarifar pentru toţi clienţii Abonament şi utilizatorii PrePay. Toate mesajele expediate la numărul scurt 
2020 sunt taxate. 
 



10. Prevederile prezentului regulament vor fi făcute publice pe site-ul http://eurovision.orange.md 
 
11. Toate întrebările legate de condiţiile de participare la Concursul „Ghiceste învingătorul” pot fi 
adresate de către abonaţii Orange la numărul 777 de pe telefon mobil sau 575757 de pe telefon fix. 
 


