
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

Organizatorul Concursului este Federaţia Moldovenească de Fotbal, cu sediul în 
mun. Chișinău, str. Tricolorului 39. Concursul se va derula conform prevederilor 
prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este 
obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul își rezervă dreptul de a 
modifica sau schimba regulamentul, cu obligaţia de a anunţa publicul în mod 
oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea iniţială. 

2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI 

Informaţii despre concurs sunt plasate pe pagina web www.orange.md/cupa. 
Concursul se va desfășura în data de 30 iunie 2020, prin intermediul pagine web 
www.random.org 

SECŢIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE 

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naţionalitate, 
domiciliu, etnie, sex sau religie, rezidente în Republica Moldova, care respectă 
condiţiile prezentului regulament și care urmează indicaţiile prezente în acest 
Regulament pentru a-și valida participarea. 
Nu pot participa angajaţi ai Organizatorului și ai celorlalte companii implicate în 
aceasta acţiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest 
concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimţită și în afara oricărei 
constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare 
aparţine în exclusivitate participantului care îndeplinește condiţiile impuse de 
Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în 
care o persoana furnizează date sau informaţii false, eronate sau 
necorespunzătoare în completarea datelor personale. 
Pentru a putea participa la Concurs, participanţii trebuie să se înregistreze în 
conferinţa prin intermediul aplicaţiei “Zoom”, completat cu o adresă de email 
validă, telefon mobil și nume / prenume reale, identice cu cele din actul de 
identitate. 
  
SECŢIUNEA 4. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 
133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, respectiv 
dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de 
opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa 
justiţiei. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanţi 
la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunţării și identificării câștigătorului. 

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI 

Utilizatorii vor afla despre concurs de pe pagina www.orange.md/cupa. 
Utilizatorii se pot înscrie în concurs până la ora 21:00, la data de 30.06.2020 și 
să fie prezenţi în transmisiunea live la momentul extragerii astfel: 



1. Intră pe pagina www.orange.md/cupa 
2. Accesează butonul “Zoom” 
3. Completează formularul de înregistrare 
4. Obţin o adresă web unde se conectează prin aplicaţia “Zoom” 
5. Se conectează la conferinţa la ora 21:00 cu camera web pornită 
  

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI 

Se va acorda ca premiu un smartwatch Huawei GT2. 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI 

Câștigătorul va fi desemnat în pauza meciului. Toţi participanţii înregistraţi până 
la ora 21:00 vor fi incluși în pagina web random.org unde și va avea loc 
extragerea câștigătorului. Toţi participantii la concurs, trebuie să îndeplinească 
condiţiile Regulamentului. 

SECŢIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI 

Câștigătorului concursului i se va aduce la cunoștinţă rezultatul concursului în 
pauza meciului la numărul de telefon indicat în anchetă. În cazul în care 
câștigătorul nu răspunde la telefon timp de 1 minut, se va efectua o nouă 
extragere. Dacă nici aceasta nu va răspunde timp de un minut, procedura va fi 
repetată de mai multe ori până se vor îndeplini condiţiile pentru a desemna 
câștigătorul. 

SECŢIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR 

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecinţe directe sau 
indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu 
drepturi de autor. 

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI 

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 30 iunie 2020 și poate înceta 
înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forţă majoră - de 
natură de a face imposibilă derularea. 

SECŢIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI 

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe adresa 
www.orange.md/cupa. Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de 
acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului 
Regulament vor fi comunicate pe wwww.orange.md/cupa 

SECŢIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE 

http://www.orange.md/cupa
http://random.org/


Organizatorul se obliga sa calculeze, să reţină la sursă și să vireze impozitul 
datorat pentru Premiile acordate Participanţilor câștigători ai Concursului. 

SECŢIUNEA 13. LITIGII 

În cazul unor litigii apărute între FMF și participanţii la concurs, acestea vor fi 
soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale 
amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare 
instanţelor competente.


