
 

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

"CONTINUĂ SĂ CÂȘTIGI PREMII WOW LA PETROM!" 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI: 7 OCTOMBRIE 2019 (ORA: 00:01) – 29 DECEMBRIE 2019 (ORA: 

23:59:59), AMBELE  INCLUSIV. 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL, PARTENERUL ŞI REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE   

1.1. Campania Promoțională este organizată de "Petrom-Moldova" S.R.L., Societate cu Răspundere Limitată, 

organizată și funcționând în baza legislaţiei Republicii Moldova, cu sediul în municipiul Chișinău, sectorul Botanica, 

șos. Muncești nr. 269, Republica Moldova, înregistrată pe data de 16 octombrie 1998, cu IDNO (cod fiscal) 

1002600045798, cod național TVA nr.°0502558 (în continuare "Organizatorul"). 

1.2. Campania promoțională este desfășurată exclusiv conform stipulărilor prezentului Regulament (numit în 

continuare "Regulament"), și este valabilă exclusiv pe teritoriul Republicii Moldova (cu excepţia regiunii Transnistria și 

orașul Tighina (Bender)) în cadrul Benzinăriilor, lista căror este indicată în Anexa 1 la prezentul Regulament (în 

continuare denumite „Locaţie de vânzare/ Locaţii de vânzare” în condițiile prevăzute în prezentul Regulament. 

Astfel că, prevederile prevăzute în prezentul Regulament sunt obligatorii pentru toți participanții la Campania 

promoțională, inclusiv câștigătorii Campaniei. Participând la Campanie, toţi Participanţii acceptă şi sunt în totalitate de 

acord cu Regulamentul, îl acceptă şi se obligă să-l respecte.    

1.3. Regulamentul este întocmit și este afișat pentru consultare în incinta Locațiilor de vânzare şi pe site-ul 

www.petrom.md. Campania nu este un joc de noroc, și nici promisiune publică de recompensă, ci este organizată 

exclusiv din contul şi din fondurile financiare ale Organizatorului, în vederea promovării Organizatorului și produselor 

Organizatorului. În perioada desfășurării Campaniei promoționale, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau 

schimba oricând prevederile prezentului Regulament.   

1.4. Modificarea Regulamentului se efectuează prin întocmirea, în mod unilateral de către Organizator, a unui act 

adițional la Regulament. Eventualele modificări ale Regulamentului, sau, după caz, textul consolidat după modificări al 

Regulamentului, vor fi disponibile atât în incinta Locaţiilor de vânzare participante la Campanie (prin afișaj, dacă este 

cazul), cât şi pe site-ul www.petrom.md. În toate cazurile, modificările Regulamentului vor intra în vigoare din 

momentul publicării acestora pe site-ul www.petrom.md. Anexele sau actele adiționale (modificările) la Regulament 

fac parte integrantă din acesta. 

1.5. Campania promoțională va putea fi întreruptă (suspendată) sau încetată în întregime de către Organizator 

oricând în timpul duratei de desfășurare a Campaniei promoţionale, (în conformitate cu compartimentul 3 a 

Regulamentului), întreruperea sau încetarea intrând în vigoare din momentul publicării pe site-ul www.petrom.md a 

unui aviz a Organizatorului în acest sens. 

SECŢIUNEA 2. LOCUL DESFĂŞURĂRII CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

2.1. Campania este organizată şi se va desfășura, în condițiile prezentului Regulament, în Locaţiile de vânzare.    

2.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica lista Locațiilor de vânzare, participante la Campanie prin emiterea 

unui act adițional la prezentul Regulament, conform normelor din prezentul Regulament. 

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

Campania promoțională (inclusiv trimiterea și primirea mesajelor SMS în condițiile prezentului Regulament) se va 

desfășura în perioada 7 Octombrie 2019 (ORA: 00:01) – 29 Decembrie 2019 (ORA: 23:59:59), ambele inclusiv, în 

condițiile prevăzute în prezentul Regulament. 

SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE 

4.1. La Campanie pot participa cetăţenii Republicii Moldova, care au împlinit vârsta de 18 (optsprezece) ani pâna la 

data de 06 octombrie 2019 inclusiv, şi care, cunoscând prevederile prezentului Regulament, cu care sunt întru-totul de 

acord, doresc să participe la Campanie prin cumpărarea produselor prevăzute la Secţiunea 5 din prezentul 

Regulament.  

4.2. Participanţii trebuie să deţină un număr de telefon mobil valabil în reţelele Orange, Moldcell sau Moldtelecom 

(Unite), la care să poată fi contactaţi pe toată durata Campaniei Promoţionale. 

4.3. Participarea la Campanie implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament. 

http://www.petrom.md/
http://www.petrom.md/
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RESTRICȚII PRIVIND PARTICIPAREA LA CAMPANIE 

Nu au dreptul să participe la Campanie: (i) angajaţii Organizatorului, (ii) angajaţii / fondatorii / asociații societăţilor, 

care operează în numele Organizatorului în oricare din Locațiile în orice segment al perioadei de desfășurare a 

Campaniei, (iii) angajaţii / asociații Intermobcom S.R.L. (IDNO°1003600092696) (în continuare "Integratorul"), (iv) 

angajaţii / fondatorii / asociații Competence Marketing S.R.L. (IDNO°1011600011285), (v) membrii comisiei(-ilor) 

și/sau notarul / notarii care vor certifica rezultatele extragerilor, și (vi) rudele gradul întâi și doi și soțul / soțiile 

persoanelor indicate la (i)-(vi) în prezenta frază. 

 

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI 

5.1. În perioada Campaniei promoționale, candidații trebuie:  

5.1.1.  să achiziționeze produse petroliere de orice marcă, în valoare minimă de 350 (trei sute cincizeci) lei 

moldovenești (inclusiv TVA), cu achitarea respectivelor produse în numerar sau prin card bancar în 

una dintre Locaţiile de vânzare printr-o singură tranzacţie, cu confirmarea prin factura fiscală a 

aparatului de casă din Locaţia de vânzare corespunzătoare. Pentru evitarea dubiilor, în scop de 

participare la Campanie nu poate fi folosit ca mijloc de plată cardul valoric Card Petrom. Produsele 

care participă la campanie în cadrul Locaţiilor de vânzare sunt produsele petroliere de orice tip; și 

5.1.2.  să obțină 1 (un) scratch card, care are un câmp, sub pelicula cărui va fi indicat numărul unic din 10 

(zece) simboluri (în continuare scratch card şi codul unic corespunzător) (de la reprezentanţii 

Organizatorului în Locația de vânzare) conform prevederilor prezentului Regulament în cazul în care 

achitarea respectivelor produse a fost efectuată în numerar sau prin intermediul oricărui sistem de 

plăţi în afară de Mastercard; sau 

- să obțină 2 (două) scratch carduri (de la reprezentanţii Organizatorului în Locația de vânzare) conform 

prevederilor prezentului Regulament în cazul în care achitarea respectivelor produse a fost efectuată 

prin intermediul sistemului de plăţi cu carduri de plată marca Mastercard; și 

5.1.3.   să răzuiască câmpul răzuibil de pe scratch cardul de participare eliberat de Organizator/casierul 

în Locaţia de vânzare și să expedieze codul unic identificat sub câmpul răzuibil, prin SMS (tarif 

standard al tuturor operatorilor telefoniei mobile din republica Moldova), la numărul de telefon 1221, 

conform instrucțiunilor de mai jos, în vederea înscrierii în Campania promoțională pentru o șansă de a 

câștiga unul dintre premiile speciale sau mari, conform Secțiunii 6 a Regulamentului. 

Pentru evitarea dubiilor: 

- 1 (un) scratch card va fi eliberat candidaților pentru fiecare achiziționare de produse petroliere de 

orice marcă, în valoare minimă de 350 (trei sute cincizeci) lei moldoveneşti (inclusiv TVA), cu 

plata în numerar sau prin intermediul sistemului de plăţi cu carduri de plată de orice altă marcă 

decât Mastercard (adică 350 MDL – 1 scratch card, 700 MDL – 2 scratch carduri, 1050 MDL – 3 

scratch carduri și așa mai departe). 

- 2 (două) scratch carduri vor fi eliberate candidaților pentru fiecare achiziționare de produse 

petroliere de orice marcă, în valoare minimă de 350 (trei sute cincizeci) lei moldoveneşti (inclusiv 

TVA), cu plata prin intermediul sistemului de plăţi cu carduri de plată marca Mastercard  (adică 

MDL 350 – 2 scratch carduri, MDL 700 – 4 scratch carduri, MDL 1050 – 6 scratch carduri și așa 

mai departe). 

În urma achiziționării și achitării produselor petroliere în conformitate cu condițiile din prezenta 

Secțiune a Regulamentului, fiecare participant va primi bonul fiscal aferent achiziționării respectivelor 

produse petroliere, cu condiția că Locația respectivă participă la Campanie şi un scratch card de 

participare la Campanie*. 

*Scratch cardurile se vor acorda în limita stocului disponibil de produse petroliere în Locația 

respectivă, precum și în limita totală a stocului disponibil de scratch card –uri deținute de către 

Organizator pentru Campania promoțională. Pentru evitarea dubiilor, în cazul lipsei scratch card –uri 

în cadrul Locației respective, achiziționarea produselor petroliere nu îi acordă dreptul cumpărătorului 

să participe la Campanie. 
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Participantul la Campanie trebuie să trimită codul unic identificat sub câmpul răzuibil, prin SMS (tarif 

standard al tuturor operatorilor telefoniei mobile din republica Moldova) la numărul scurt de telefon 

1221. Trimiterea de către participant a codului unic prin SMS la numărul de telefon 1221 se va 

considera în mod automat ca consimțământ al participantului la utilizarea (prelucrarea) de către 

Organizator a numărului de telefon de pe care a fost trimis codul unic în vederea informării ulterioare 

a participantului despre produsele, campaniile promoționale, altă informație de interes public a 

Organizatorului.  

Cantitatea maximă a mesajelor expediate va fi de 10 (zece) SMS pe zi de pe un număr concret mobil 

al participantului la Promoție. Limita maximă de coduri valide expediate va fi de 3 (trei) pe zi de pe un 

număr concret mobil al Participantului la promoție.    

5.2. Un SMS de participare la Campanie este considerat valid, dacă este format doar din codul unic, scris fără 

spații şi/sau alte informații care pot fi expediate de către Participantul la promoţie doar o singură dată la 

numărul 1221.  

5.3. Participantul la promoție poate primi de la Organizator următorul răspuns la SMS cu codul unic (în 

dependență de următoarele situaţii): 

Confirmarea înregistrării  codului pentru extragerea Premiului Mare al Promoţiei.     

"Cod valid și înregistrat pentru extragerea premiilor mari. Păstrează scratch cardul si bonul fiscal pentru 

validare. „CONTINUĂ SĂ CÂŞTIGI PREMII WOW la Petrom!"* 

* Acest SMS se va trimite o singură dată pentru fiecare SMS ce conține un cod valid respectiv trimis de pe un 

număr de telefon mobil al Participantului la Promoţie.  

Pentru mesaje incorecte: 

"WOW! Cod incorect! Verifică cu atenție și revină cu un cod valid descoperit pe scratch cardul de participare. 

Detalii: 022 901221."* 

* Acest SMS se va trimite o singură dată pentru fiecare SMS respectiv trimis de pe un număr de telefon mobil 

al Participantului la Promoţie. 

Pentru mesaje cu coduri unice deja activate: 

"WOW! Acest cod a fost deja înscris în promoție. Verifică și revină cu un cod valid descoperit pe scratch 

cardul de participare. Detalii: 022 901221."* 

* Acest SMS se va trimite o singură dată pentru fiecare SMS respectiv trimis de pe un număr de telefon mobil 

al Participantului la Promoţie. 

Pentru depășirea limitei de 3 (trei) coduri unice valide pe zi: 

"WOW! Ai depășit limita de 3 coduri valide pe care le poți înscrie într-o zi de la acest număr de telefon! 

Păstrează scratch cardul și bonul fiscal și înscrie codul mâine. Îți mulțumim!"* 

* Acest SMS se va trimite o singură dată pentru fiecare SMS respectiv trimis de pe un număr de telefon mobil 

al Participantului la Promoţie.  

Pentru depășirea limitei de 10 (zece) SMS pe zi: 

"WOW! Ai depășit limita de 10 SMS-uri pe zi trimise de la acest număr de telefon! Păstrează scratch cardul și 

bonul fiscal și înscrie codul mâine."* 

* Acest SMS se va trimite o singură dată pentru fiecare SMS respectiv trimis de pe un număr de telefon mobil 

al Participantului la Promoţie. 

Premiu special - city break  

"WOW! Felicitări! Acum poți sa povestești prietenilor ca ai câștigat la Petrom un city break! Codul xxxxxxxxxx 

(se va indica codul alfanumeric câștigător). Detalii: 022 901221. Succes!"* 

* Acest SMS se va trimite o singură dată pentru anunțul câștigării premiului special respectiv. 

Premiu special - telefon mobil Samsung Galaxy A7 
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"WOW! Felicitări! Acum poți să povestești prietenilor că ai câștigat la Petrom un telefon mobil! Codul 

xxxxxxxxx (se va indica codul alfanumeric câștigător). Detalii: 022 901221. Succes!"* 

* Acest SMS se va trimite o singură dată pentru anunțul câștigării premiului special respectiv. 

Premiu special – certificate în valoare de 800 MDL pentru achiziționare carburant 

"WOW! Felicitări! Acum poți să povestești prietenilor că ai câștigat carburant de calitate la Petrom! Codul 

xxxxxxxxxx (se va indica codul alfanumeric câștigător). Detalii: 022 901221. Succes!"* 

* Acest SMS se va trimite o singură dată pentru anunțul câștigării premiului special respectiv. 

5.4. Organizatorul Campaniei nu își asumă responsabilitatea inter alia în următoarele cazuri: 

(i) pentru mesajele scurte (SMS) incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numărul de telefon 1221, 

precum şi pentru mesajele trimise după finalizarea perioadei Campaniei sau la un alt număr de 

telefon; și/sau 

(ii) pentru pierderile sau întârzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de 

răspuns menționate la art. 5.3 de mai sus, determinate de factori independenți de voința sau controlul 

Organizatorului (de exemplu, dar fără a se limita la întreruperile neanunțate ale serviciului SMS de 

către operatorii de telefonie mobilă sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor de 

telefonie pe perioadele de trafic intens, etc.); și/sau 

(iii) pentru mesajele scurte (SMS) care sunt neconforme acestui Regulament; și/sau 

(iv) în caz de contrafacerea scratch cardului de participare a Participantului la Campanie.  

5.5. După data limită de finalizare a Campaniei Promoţionale (29 decembrie 2019, orele 23:59:59, inclusiv), 

Organizatorul nu este responsabil de mesajele SMS trimise și/sau primite la numărul de telefon 1221 şi nu 

recuperează nimic Participanţilor la Campanie pentru SMS –urile trimise după expirarea termenului de 

organizare a Campaniei.    

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

A. DESCRIEREA PREMIILOR 

6.1. Premiile speciale ale Campaniei promoţionale: 

(i) 9 (nouă) city break-uri – 9 certificate valorice a câte 10 000 (zece mii) MDL fiecare pentru 

achiziționarea unei vacanțe sau a biletelor de avion; și 

Notă: Premiul special 1 (un) city break reprezintă un certificat în valoare de până la 10000 MDL cu TVA ce 

poate fi utilizat până la data de 31 iulie 2020 pentru achiziționarea unei călătorii sau a biletelor de avion prin 

intermediul Agenției de turism Voiaj International.  

Cadourile speciale - city break (certificate cu valoarea de 10 000 (zece mii) lei nu sunt divizibile şi pot fi 

folosite de către câştigătorul promoţiei o singură dată.   

(ii) 36 (treizeci șase) telefoane mobile Samsung Galaxy A7;   

(iii) 252 (două sute cincizeci doi) alimentări - certificate în valoare de 800 (opt sute) MDL pentru 

achiziționare carburant; și 

Notă: Certificatele pentru achiziționare a carburanţilor pot fi utilizate pentru alimentarea automobilelor cu 

produse petroliere de orice marcă disponibilă în Locațiile listate în anexa 1 la prezentul Regulament, până la 

data de 31 ianuarie 2020. Certificatul respectiv poate fi utilizat pentru efectuarea a 2 alimentări a câte 400 

MDL (valoarea totală de 800 MDL, TVA inclus). În cazul în care suma alimentărilor va fi mai mică decât 

valoarea certificatului, Organizatorul nu va restitui valoarea neutilizată a certificatului în bani.  

6.2. Premiile mari  

(i) 3 (trei) vacanțe de vis - 3 certificate a câte 20000 (douăzeci mii) MDL fiecare. 

Notă: Premiul mare 1 (o) vacantă de vis reprezintă un certificat în valoare de până la 20000 MDL cu TVA ce 

poate fi utilizat până la data de 31 iulie 2020 pentru achiziționarea unei călătorii prin intermediul Agenției de 

turism Voiaj International.  
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B. METODOLOGIA DE  DETERMINARE A CÂŞTIGĂTORILOR PROMOŢIEI   

6.3. Organizatorul este cel ce determină Câştigătorii promoţiei (în continuare „Câştigător/Câştigători)  
6.4. Premiile speciale. Toate  codurile unice trimise de către Participanţii la Campania Promoțională în 

corespundere cu condiţiile prezentului Regulament participă la determinarea codurilor unice câștigătoare.  
Selectarea cupoanelor câștigătorilor premiilor speciale se efectuează prin intermediul unui sistem electronic 
elaborat de Integrator (prin intermediul alegeri aleatorii de către calculator) (în continuare "Sistemul"), după 
cum urmează: 
(i) Zilnic, pe întreaga durată a Campaniei Promoționale, Sistemul stabilește în mod independent (adică, 

fără participarea factorului uman) și aleatoriu, din lista codurilor unice, care corespund regulilor 

prezentului Regulament, momente concrete câștigătoare ale premiilor speciale, conținând data, ora, 

minutul, și secunda (în continuare "Momentul Determinării Câștigătorului Premiului Special" sau 

"MDCPS"). MDCPS nu sunt cunoscute Organizatorului Campaniei, ele sunt incluse în Sistem și nu 

pot fi extrase din acesta.  

 (ii) Va fi considerat câștigător acel cod valid care a fost expediat de către participant în unul din MDCPS. 

În cazul în care în MDCPS nu a fost expediat nici un cod valid, va fi considerat câștigător codul valid 

care a fost expediat primul după survenirea MDCPS.  

(iii) În cazul în care participantul a expediat un cod valid în unul din MDCPS sau primul după survenirea 

MDCPS, acesta va primi instant un SMS în care este menționat Premiul Special câștigat (a se vedea 

secțiunea 5.3 din prezentul Regulament). 

6.5. Premiile mari - Selectarea codurilor unice câștigătoare pentru primirea Premiilor mari se efectuează prin 

extragere (prin sistemul electronic elaborat de Integrator (prin alegerea aleatorie a calculatorului) din lista 

codurilor unice în următoarele zile în emisie directă pe rețelele de socializare Instagram și/sau Facebook, în 

prezența unui notar și/sau membrilor comisiei constituite de către Organizator pentru fiecare extragere: 

(a) pe data de 4 noiembrie 2019   

(b) pe data de 2 decembrie 2019  
(c) pe data de 30 decembrie 2019   

Notă: Ora fiecărei extrageri și profilul unde va fi aceasta difuzată va fi preventiv comunicată pe 

facebook.com/PetromMoldova. 

6.6. Scratch cardurile de participare cu ajutorul căror se pot primi Premiile speciale şi premiile Mari ale promoţiei 

sunt valabile până pe data de 17 ianuarie 2020, ora 13:59:59, inclusiv. După data de 17 ianuarie 2020, ora 

13:59:59, toate premiile speciale și mari neridicate vor rămâne în proprietatea Organizatorului. 

După desemnarea câștigătorului unui premiu mare, acesta va fi informat prin telefon sal prin SMS, la numărul 

de pe care a fost expediat codul câștigător, de către un reprezentant al Organizatorului, în maxim 3 (trei) zile 

lucrătoare de la desemnare a Câştigătorului corespunzător al Promoţiei. 

În situația în care câștigătorul unui premiu mare nu poate fi contactat prin telefon timp de 3 (trei) zile 

lucrătoare de la data desemnării, din motive independente de Organizator, câștigătorul va fi decăzut din 

drepturi, iar respectivul premiu mare va rămâne în proprietatea Organizatorului. 

Codurile câștigătoare, validate vor fi afișate pe site-ul www.petrom.md. 

6.7. În cadrul prezentei Campanii premiile pot fi predate doar pe teritoriul Republicii Moldova. 

6.8. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani 

(inclusiv parțială). În cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiul câștigat, astfel după cum ester 

descris în Regulament, câștigătorul va pierde dreptul de atribuire al premiului, iar premiul va rămâne în 

proprietatea Organizatorului. 

6.9. Prin recepționarea unui premiu special sau mare, indicat la art. A.6.2 și/ sau A.6.3. de mai sus, câștigat în 

conformitate cu condițiile prezentului Regulament, câștigătorul unui astfel de premiu mare își exprimă acordul 

și își asumă obligația de a fi protagonistul unei sesiuni foto sau a unui spot video publicitar produs de către 

sau la comanda Organizatorului. Condițiile și textul mesajului enunțat în spotul publicitar vor fi stabilite de 

către Organizator. Refuzul persoanei desemnate în calitate de câștigător al unui premiu mare de a fi 

protagonistul unui spot video publicitar produs de către sau la comanda Organizatorului în condițiile indicate 

mai sus constituie temei pentru neacordarea de către Organizator a respectivului premiu special. 

SECŢIUNEA 7. CONDIŢII DE VALIDARE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE CUMULATIV 
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7.1. În vederea beneficierii de premiul special*, câştigătorul urmează: să prezinte, în conformitate cu art.6.2 de mai 

sus, în una din Locațiile listate în anexa nr. 2 la prezentul Regulament, prezentând casierului Locației/ 

prepusului Organizatorului: (1) SMS-ul cu indicarea premiului special câștigat; și (2) Scarcth cardul și bonul 

fiscal respectiv care să dovedească achiziţionarea de produse petroliere din una din Locațiile potrivit art. 5.1 

(i) și / sau (ii) din prezentul Regulament. Mai mult, casierul Locației / prepusul Organizatorului este în drept să 

ceară, iar câștigătorul este obligat să-i prezinte un act de identitate al câștigătorului, necesar pentru 

întocmirea unui contract și/sau act de predare-primire al premiului atribuit. 

Notă*: după atribuirea pemiilor speciale câștigătorilor, codurile desemnate câștigătoare nu vor participa în 

continuare la extragerea pentru premiile mari. Premiul special va fi eliberat doar după semnarea de către 

câștigător a unui contract și/sau act de predare-primire al premiului atribuit 

7.2 Pentru ca un participant să fie validat în calitate de câștigător al unui premiu mare în cadrul Campaniei, 

acesta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

(i) să îndeplinească condiţiile prevăzute în Sectiunea 4 din prezentul Regulament - "Condiții de 

Participare" și să nu cadă sub restricțiile de participare la Campanie prevăzute în Sectiunea 4; și 

(ii) să trimită codul de participare descoperit pe scratch cardul de participare prin SMS la 1221 în 

condiţiile prevăzute în prezentul Regulament; și 

(iii) să poată să fie contactat prin telefon în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la desemnarea lui în calitate 

de câștigător al unui premiu mare, la numărul de telefon mobil de pe care a fost trimis SMS-ul cu 

codul declarat câştigător; numărul de telefon de pe care s-a trimis SMS-ul, dar și scratch cardul cu 

codul de participare, servesc drept mod de identificare a câştigătorilor; și 

(iv) să păstreze scratch cardul care conţine codul unic câştigător împreună cu bonul fiscal care să 

dovedească achiziţionarea de produse petroliere din una din Locații (în conformitate cu condițiile 

prevăzute de Secţiunea 5 din Regulament); și 

(v) după ce a fost contactat de Organizator în termenul indicat mai sus, să prezinte la Oficiul Central al 

Organizatorului din str. Calea Ieșilor, nr.8, Zity Mall, mun. Chișinău, Republica Moldova, până pe data 

de 17 ianuarie 2020, ora 13:59:59, inclusiv, după cum urmează: (1) un act de identitate în original 

(paşaport, ID); şi (2) scratch cardul câștigătoare împreună cu bonul fiscal care să dovedească 

achiziţionarea de produse petroliere din una din Locațiile de vînzare (în conformitate cu condițiile 

prevăzute de Secţiunea 5 din Regulament);   

(vi) să semneze în timp util documentele, așa cum ele sunt prezentate de Organizator (contractul ori/şi 

actul de primire a premiului Promoţiei), în vederea ridicării premiului respectiv. 

Dreptul de recepţionare a premiilor este netransmisibil. Câștigătorul premiului mare poate recepționa 

acest premiu printr-un reprezentant doar în baza unei împuterniciri/procuri autentificate și acordului 

prealabil al Organizatorului, cu condiția prezentării de către acest reprezentant a tuturor actelor 

prevăzute la Secțiunea 7.2 (v) de mai sus și respectării tuturor cerințelor prevăzute prin prezentul 

Regulament. 

7.3. Persoanele care nu îndeplinesc condiţiile impuse de Regulament nu au dreptul să participe la aceasta 

Campanie şi nu vor intra în posesia premiului mare, chiar daca dețin un SMS de anunţ câştigător. 

7.4. Nu vor fi acordate premii mari în baza codurilor câștigătoare în următoarele cazuri: 

(i) persoana care a trimis prin SMS codul extras nu întrunește condițiile indicate în Secțiunea 4 de mai 

sus; sau 

(ii) persoana care a trimis prin SMS codul extras nu respectă condițiile de validare enumerate mai sus; 

sau 

(iii) persoana care a trimis prin SMS codul extras nu poate fi contactată prin SMS în maxim 3 (trei) zile 

lucrătoare de la data desemnării, din motive independente de Organizator; sau 

(iv) persoana care a trimis prin SMS codul extras nu prezintă/nu predă cele prevăzute în Secțiunea 7.2 de 

mai sus până pe data de 17 ianuarie 2020, ora 13:59:59, inclusiv, din motive independente de 

Organizator; sau 
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(v) persoana care a trimis prin SMS codul extras este minoră (are sub 18 ani) la începerea Campaniei 

promoționale, conform datelor din buletinului de identitate. 

7.5. Verificări şi sancțiuni: 

Din dorința de a nu prejudicia nici un participant care dorește să se înscrie la Campania promoțională, 

Organizatorul își rezervă dreptul să poată efectua verificări în ceea ce privește corecta participare la 

Campania promoțională. 

SECŢIUNEA 8. LINIA TELEFONICĂ DEDICATĂ CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

8.1. În perioada 7 Octombrie 2019 – 29 Decembrie 2019, cei interesaţi pot suna la linia de telefon dedicată 

Campaniei Promoționale: (+373 22) 901221 (tarif normal) – pentru a afla mai multe amănunte în legătură cu 

Campania promoţională (Regulament de participare, premii, modalitate de acordare a premiilor etc.), precum 

şi pentru sugestii sau eventuale plângeri. 

Programul de funcţionare a liniei telefonice va fi zilnic în intervalul orar 07:00 – 22:00. În afara acestui interval 

linia telefonică nu va funcţiona. 

Linia telefonică este utilizată doar în perioada Campaniei așa cum este indicată mai sus. Suplimentar, 

informația privind câștigătorii premiilor mari va fi plasată pe web-site-ul Organizatorului www.petrom.md. 

SECŢIUNEA 9. ERORI ŞI PRODUSE DE PARTICIPARE PROMOŢIONALE NECORESPUNZĂTOARE 

9.1. Organizatorul nu va fi responsabil pentru erori de imprimare ale codurilor pe cupoanele de participare. 

9.2. Înscrierile în Campanie sau revendicările efectuate pe baza unor cupoane participare care sunt ilizibile, 

degradate, modificate, falsificate, nu vor fi luate in considerare de Organizator. 

9.3 În cazul în care (printr-o greșeală sau din alt motiv) unul și același cod de participare se repetă pe mai multe 

cupoane de participare și codul respectiv a fost deja activat în cadrul Campaniei, clienții Organizatorului nu 

mai pot folosi ulterior același cod; în schimb, ei pot solicita de la casierul în cadrul Locației, la care clientul 

respectiv a achiziționat produsele prevăzute în art. 5.1. de mai sus și a primit scratch cardul respectiv, 

eliberarea unui alt scratch card de participare. În acest scop, clientul, până la 29 decembrie 2019, ora 

23:59:59, trebuie să prezinte casierului Locației respective bonul fiscal, care confirmă achiziția produselor 

potrivit art. 5.1 de mai sus și să-i predea casierului scratch cardul pe care clientul intenționează să înlocuiască 

cu un alt scratch card de participare. 

SECŢIUNEA 10. RĂSPUNDERE 

10.1. Organizatorul nu își asumă nici o răspundere şi nu va fi implicat în vreun fel în disputele, inclusiv litigiile, 

referitoare la dreptul de proprietate asupra cupoanelor de participare care conţin un cod câștigător. Toate 

litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra cupoanelor de participare care conțin coduri câștigătoare nu 

vor influenta principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care a prezentat 

informația, inclusiv actele și materialele, indicate în Secțiunea 7 de mai sus. 

10.2. Prin participarea la Campanie, toți participanții şi eventualii câștigători sunt de acord şi se obligă să respecte 

şi să se conformeze tuturor cerințelor şi condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, 

nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a participanților şi eventualilor 

câștigători. 

10.4. Organizatorul nu are nici o obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări 

necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după data de 17 ianuarie 2020, ora 

13:59:59. Codurile unice tipărite pe cupoanele de participare devin inactive după data de 29 decembrie 2019, 

ora 23:59:59. 

SECŢIUNEA 11. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Tuturor participanţilor la Campania promoţională le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea Republicii 

Moldova "cu privire la protecţia datelor cu caracter personal" nr.°133/2011. 

Prin participare la Campania promoţională, participanţii acordă consimțământul liber expres și necondiționat la 

prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către Organizator (operator de prelucrare a datelor cu caracter 

personal nr.°0000147). 

http://www.petrom.md/
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Anunțarea câștigurilor poate fi efectuată în formă publică. Participarea la Campanie constituie acordul potențialilor 

câștigători referitor la faptul că numele, prenumele, câștigul, imaginea şi vocea vor fi făcute publice, potrivit legislației 

în vigoare şi folosite în materiale publicitare de către Organizator fără nici un fel de plata aferentă. Câștigătorii vor 

trebui să emită un consimțământ în formă scrisă în acest sens, conform celor solicitate de către Organizator. 

Drepturile garantate de legislație persoanelor fizice participante în legătură cu datele lor personale prelucrate se vor 

realiza conform legislației în vigoare. 

SECŢIUNEA 12. TAXE ŞI IMPOZITE 

Organizatorul Campaniei se obligă să calculeze, să rețină, să vireze şi să declare impozitul pe venit obţinut din premii 

de către câştigători, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Participanților la Campanie nu le sunt impuse nici 

un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei 

(contravaloarea tarifelor telefonice normale pentru transmiterea SMS-urilor sau pentru obţinerea detaliilor 

suplimentare privind Regulamentul). 

SECȚIUNEA 13. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚILOR OPERATORILOR DE TELEFONIE MOBILĂ 

Operatorul de telefonie mobila nu este organizatorul serviciului de SMS al Campaniei şi nu poartă răspundere pentru 

acţiunile de organizare a Campaniei și pentru urmările аcestora, care se referă direct sau indirect la persoanele terţe.  

Expediind mesajul SMS la serviciul Campaniei utilizatorul (numit în continuare "Abonatul") este de acord ca 

operatorul de telefonie mobilă să ofere Organizatorului informația: numărul de telefon de pe care a fost expediat 

mesajul și textul mesajului.  

Operatorul de telefonie mobila nu oferă informaţie detaliata in legatura cu serviciul Campaniei. Toate întrebările şi 

pretenţiile faţă de organizarea serviciului de SMS al Campaniei se transmit Organizatorului. 

Operatorul de telefonie mobila oferă posibilitatea expedierii mesajului SMS exclusiv în aria de acoperire şi în limita 

mijloacelor băneşti disponibile în contul Abonatului. 

Operatorul de telefonie mobila nu primeşte pretenţii în privinţa termenilor de expediere a mesajului şi, prin prezentul, 

preîntâmpină Abonatul că expedierea mesajului nu este imediată, poate dura până la 12 ore. 

Expediind mesajul SMS la serviciul al Campaniei Abonatul este de acord cu condiţiile prezente de răspundere limitată 

a operatorului de telefonie mobila. 

Operatorul de telefonie mobilă nu primeşte nici o pretenţie, cerere, plângere în privinţa drepturilor de autor, în privinţa 

serviciilor şi produselor ce se referă la prezentul Regulament. Toate pretenţiile, cererile, plângerile în privinţa 

drepturilor de autor se expediază Organizatorului. 

SECŢIUNEA 14. LITIGII 

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campania promoţională, acestea vor fi 

soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se 

vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente din Republica Moldova în jurisdicţia cărora se află Organizatorul. 

Prin participarea la această Campanie promoțională, participanții sunt de acord şi se obligă să respecte prevederile, 

termenii şi condițiile prezentului Regulament oficial. 

SECŢIUNEA 15. AMPLASAREA REGULAMENTULUI CAMPANIEI PROMOŢIONALE    

Regulamentul de participare este publicat pe site-ul www.petrom.md si este disponibil în toate Locațiile de vânzare.     
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Anexa nr.°1 la Regulament - Lista staţiilor de distribuţie carburanţi (Benzinării) participante la Campanie. 

 

Stația Localitatea Adresa 

P0001 Chişinău str. Sarmizegetusa 24, mun. Chişinău 

P0002 Chişinău str. Calea Orheiului 109, mun. Chişinău 

P0003 Chişinău str. Calea Orheiului 112/1, mun. Chişinău 

P0004 Orhei sat. Brăviceni, extravilan, r-nul Orhei 

P0006 Chişinău șos. Hâncești 171, mun. Chişinău 

P0011 Bălți str. Aerodromului 1/A, mun. Bălți 

P0012 Bălți str. Smolean, mun. Bălți 

P0017 Chişinău str. Grădina Botanică 2, mun. Chişinău 

P0021 Soroca str.  Calea Bălțului 108, or. Soroca 

P0024 Chişinău str. N. Milescu-Spătaru 11/1, mun. Chişinău 

P0025 Chişinău șos. Muncești 269, mun. Chișinău 

P0038 Chişinău șos. Hâncești 130/1, mun. Chişinău 

P0039 Chişinău șos. Muncești 97, mun. Chișinău 

P0040 Chişinău str. Plaiului 2, or. Codru, mun. Chişinău 

P0041 Ștefan Vodă sat. Ermoclia, extravilan, r-nul Ștefan Vodă  

P0046 Chişinău bd. Decebal 99/3, mun. Chișinău 

P0049 Criuleni str. 31 August 1989, nr. 183, or. Criuleni 

P0052 Cahul șos. Șcheia, or. Cahul 

P0054 Cimișlia str. Ștefan cel Mare și Sfânt 6/3, or. Cimișlia, r-nul Cimișlia 

P0055 UTA Găgăuzia str. Lenin  4 A, mun. Comrat 

P0059 Basarabeasca str. Vokzalinaia 81/4, or. Basarabeasca, r-nul Basarabeasca  

P0060 UTA Găgăuzia str. Proezdnaea 7B, mun. Ceadâr-Lunga,  UTA Găgăuzia 

P0061 Nisporeni com. Vărzărești, extravilan, r-nul Nisporeni 

P0062 Chişinău șos. Balcani 3/3, mun. Chişinău 

P0064 Hâncești com. Leușeni, extravilan, r-nul Hâncești 

P0067 Briceni str. Olimpică, 7/A, or. Briceni, r-nul Briceni 

P0068 Sângerei str. Independenței 96/A, or. Sîngerei, r-nul Sângerei 

P0069 Bălți str. Ștefan cel Mare și Sfânt 1A, mun. Bălți 

P0070 Bălți traseul R-14 Bălți-Sărăteni-M2, mun. Bălți 

P0071 Chişinău str. Iulius Cezar 1, mun. Chişinău 

P0072 Chişinău str. Ismail 114/1, mun. Chişinău 

P0073 Chişinău str. Petricani 13, mun. Chişinău 

P0076 Glodeni str. Gheorghe Asachi 1, or. Glodeni 

P0078 Orhei str. Serghei Lazo 122, mun. Orhei, r-nul Orhei  

P0080 Bălți str. Decebal 34/1, mun. Bălți 

P0081 Ștefan Vodă or. Ștefan Vodă, extravilan, r-nul Ștefan Vodă 

P0082 Chişinău str. Alba-Iulia 117, mun. Chişinău 

P0083 Chişinău str. Pădurii 25, mun. Chişinău 

P0084 Fălești com. Făleștii Noi, extravilan, r-nul Fălești 

P0086 Florești str. 31 August 1989, nr. 94A, or. Florești  

P0087 Bălți str. Bulgară 19/A, mun. Bălți 

P0088 Ialoveni sat. Bardar, extravilan, r-nul. Ialoveni 

P0089 Strășeni str. Ștefan cel Mare 256, or. Strășeni 

P0090 Strășeni sat. Lozova, r-nul. Strășeni 

P0091 Orhei str. 31 August 193, or. Orhei 

P0092 Orhei sat. Mitoc, r-nul. Orhei 
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P0093 Telenești sat. Sărătenii Vechi, com. Sărătenii Vechi, r-nul Telenești 

P0094 Telenești str. Ștefan cel Mare și Sfânt, or. Telenești 

P0095 Edineț sat. Hlinaia, extravilan, r-nul Edineț 

P0096 Edineț sat. Ruseni, r-nul Edineț 

P0099 Orhei sat. Chiperceni, extravilan, r-nul Orhei 

P0101 UTA Găgăuzia str. Lenin 1A, or. Ceadâr-Lunga 

P0104 UTA Găgăuzia str. Lenin 115A, mun. Comrat, UTA Găgăuzia 

P0109 UTA Găgăuzia str. XX siezda 2, or. Vulcănești, UTA Găgăuzia  

P0110 Cantemir sat. Țiganca, r-nul Cantemir 

P0112 Chişinău com. Budești, extravilan, mun. Chișinău 

P0115 Chişinău str. Albișoara 19, sect. Rîșcani, mun. Chișinău 

P0116 Anenii-Noi com. Țînțăreni,  extravilan, r-nul Anenii-Noi 

P0117 Orhei sat. Peresecina, extravilan, r-nul Orhei 

P0120 Sângerei sat. Mărinești, com. Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei 

P0121 Ungheni traseul Ungheni-Chișinău, km. 3, r-nul Ungheni 

P0122 Călărași str. Alexandru cel Bun 202/1, or. Călărași 

P0129 Chişinău str. Uzinelor 104, mun. Chişinău 

P0130 Cimișlia sat. Valea Perjei, r-nul. Cimișlia 

P0131 Bălți str. Feroviarilor, mun. Bălți 

P0132 Bălți str. Calea Ieșilor, mun. Bălți  

P0133 Orhei sat. Cișmea, com. Pelivan, r-nul Orhei 

P0135 Briceni str. Libertății 38,  or. Lipcani, r-nul Briceni 

P0136 Ungheni str. Națională 54, or. Ungheni 

P0137 Causeni str. Iuri Gagarin 2/A, or. Căușeni 

P0138 Ungheni sat. Sculeni, r-nul. Ungheni 

P0140 Strășeni str. Cetatea Albă 17, or. Strășeni 

P0141 Taraclia str. Sadovaia 40, or. Tvardița, r-nul Taraclia 

P0142 Chişinău str. Calea Ieșilor 4, sect. Buiucani, mun. Chişinău 

P0143 Chişinău com. Trușeni, extravilan, mun. Chişinău 

P0144 Cahul str. Dunărea 25, s. Giurgiulești, r-nul Cahul 

P0145 Chişinău str. Mesterul Manole 2/1, mun. Chişinău  

P0146 Orhei str. Mihail Sadoveanu 31/B, mun. Orhei, r-nul Orhei 

P0147 Râșcani or. Râșcani 

P0148 Chișinău str. Petricani, 86, mun. Chișinău 

P0149 Chișinău str. Meșterul Manole 3, mun. Chișinău 

 



 

 

Anexa nr.°2 la Regulament - Lista staţiilor de distribuţie carburanţi (Locațiilor) unde pot fi recepționate premiile 

speciale. 

 

Stația Localitatea Adresa 

P0069 Bălți str. Ștefan cel Mare și Sfânt 1A, mun. Bălți 

P0052 Cahul șos. Șcheia, or. Cahul 

P0137 Căușeni str. Iuri Gagarin 2/A, or. Căușeni 

P0001 Chişinău str. Sarmizegetusa 24, mun. Chişinău 

P0003 Chişinău str. Calea Orheiului 112/1, mun. Chişinău 

P0038 Chişinău șos. Hâncești 130/1, mun. Chişinău 

P0046 Chişinău bd. Decebal 99/3, mun. Chișinău 

P0145 Chişinău str. Meșterul Manole 2/1, mun. Chişinău  

P0148 Chişinău str. Petricani, 86, mun. Chișinău 

P0095 Edineț sat. Hlinaia, extravilan, r-nul Edineț 

P0092 Orhei sat. Mitoc, r-nul. Orhei 

P0136 Ungheni str. Națională 54, or. Ungheni 

P0104 UTA Găgăuzia str. Lenin 115A, mun. Comrat, UTA Găgăuzia 

 
 

 

 
 
 


