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Regulamentul organizări și desfășurării promoției ” Împreună ne pregătim de sărbători!”  

 
                                           

Perioada promoției: 10.11.2015  – 20.12.2015 și 10.11.2015 -25.12.2015  

 

Capitolul 1. Organizatorii promoției 

Organizatorii promoției ”Împreună ne pregătim de sărbători!” (în continuare denumită ”promoție”) este 

”International Loyal Group” SRL (în continuare comunitatea Pay&Save) și compania Fourchette-M ICS SRL. 

În continuare denumiți ”organizatorii promoției”. 
 
Capitolul 2.  Temeiul juridic 

Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 

iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 22.06.2002. nr. 82-86/661), Legea cu privire la 

antreprenoriat și întreprinderi nr.845-XII din 03.01.92 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 28.02.1994, 

nr.2/33). Legea nr. 749 – XIII din 23 februarie 1996 privind comerțul intern (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1966, nr.31 pag.318) și alte reglementări aplicabile. 

 

Capitolul 3. Locația  promoției 

Promoția se organizează și se desfășoară pe teritoriul Republicii Moldova în rețeaua de supermarkete 

Fourchette. Informația suplimentară despre partenerii Pay&Save poate fi vizualizată accesînd 

www.paysave.md.  

 

Capitolul 4. Perioada promoției  

Promoția se va desfășura în perioada: 10.11.2015 – 20.12.2015 și 10.11.2015 -25.12.2015   

 

Capitolul 5. Participanți 

În cadrul promoției pot participa toate persoanele fizice, care au împlinit 18 ani pînă la începerea promoției, din 

punct de vedere juridic deține permis de ședere/rezidență în Republica Moldova, ce în perioada promoției vor 

acumula suma totală maximă a plăților efectuate cu cardul Moldova Agroindbank în rețeua de supermarkete 

Fourchette. 

 

Capitolul 6. Mecanismul desfășurării promoției 

Pentru a deveni participant al promoției și  un potențial cîștigător al unuia din cele două certificate a cîte 2000 

de lei fiecare, deținătorii de carduri Moldova Agroindbank trebuie să acumuleze suma totală maximă a plăților 

efectuate cu cardul în rețeaua de supermarkete Fourchette în perioada  10.11.2015  – 20.12.2015 și 10.11.2015 -

25.12.2015. Cei ce vor acumula suma totală maximă a tranzacțiilor efectuate în rețeaua de supermarkete 

Fourchette pe perioada promoției  vor deveni deținători ai certificatului cadou în valoare de 2000 de lei. 

 

Capitolul 7. Cadourile promoției 

 

În calitate de premii vor servi 2 certificate cadou  în valoare de 2000 de lei fiecare, pentru cumpărăturile 

efectuate în rețeaua de supermarkete Fourchette.  

 

7.1. Condițiile de utilizare a premiului 

Cadoul nu poate fi schimbat pe echivalentul în bani, și sunt valabile numai în rețeaua de supermarkete 

Fourchette. 

 

Capitolul 8. Procedura de identificare a cîștigătorului, anunțarea și înmînarea premiului 

 

8.1.1. Algoritmul determinării participanților promoției și identificarea cîștigătorilor 

 

Cîștigătorii vor fi denumiți de către organizatorii promoției în conformitate cu datele statistice ale plăților 

efectuate cu cardul Moldova Agroindbank.  
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8.1.2. Vor fi denumiți cîștigători de rezervă. 

Se va înmîna premiului cîștigătorului de rezervă, următorului din listă, în cazul în care primul cîștigătorul inițial 

nu va respecta condițiile prezentului Regulamentul sau dacă nu se va prezenta în termenii îndicați pentru a-și 

ridica premiul.  

 

8.1.3. Condiție obligatorie pentru toți participanții:  

Pe parcursul întregii promoții o persoană nu poate cîștiga de două ori. Organizatorii își rezervă dreptul de a 

alege următoarea persoană din  lista celor mai activi clienți Pay&Save în cazul în care persoana cîștigătoare a 

mai beneficiat odată de premiu. 

 

8.1.4.  Decizia Organizatorului în ceea ce privește toate aspectele denumirii cîștigătorilor, este finală și 

indiscutabilă pentru toți participanții promoției. 

 

 

 

8.2. Anunțarea cîștigătorilor și înmînarea premiilor  

 

8.2.1. Cîștigătorii vor fi denumiți în data de 23 și 28 decembrie 2015. Atunci și se preconizează înmînarea 

propriu-zisă a certificatului cadou. Însă organizatorii promoției își rezervă dreptul ca în cazul situațiilor 

neprevăzute  să fie admise ușoare abateri de la dățile de înmînare a premiilor. 

 

8.2.2.  Premiul va fi înmînat de cîte un reprezentant din partea fiecăruia dintre organizatori. 

 

8.2.3. Cîștigătorul va fi anunțat la telefon de către reprezentanții Organizatorului, îndată după selectarea lui. 

Dacă abonatul nu va fi disponibil în termen de trei zile lucrătoare din momentul denumirii lui ca Cîștigător, 

premiul va trece la cîștigătorul de rezervă, următorului după listă. 

 

8.2.4. În conformitate cu legislația în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, numele cîștigătorului poate fi 

publicat pe site-ul oficial al proiectului Pay&Save www.paysave.md  și în alte materiale promoționale. 

 

8.2.5. Premiile vor fi înmînate cîștigătorilor la prezentarea unui act de identitate. 

 

8.2.6. În cazul în care organizatorii promoției identifică faptul că cîștigătorul, nu a îndeplinit și/sau respectat 

condițiile prezentului regulament, aceștia își rezervă dreptul în orice moment să-și retragă toate obligațiile sale 

în raport cu câștigătorul, fără nici o compensație câștigătorului. În cazul în care se identifică nerespectarea 

regulamentului de cîștigător după înmînarea premiului acestuia, cîștigătorul returnează organizatorilor costul 

premiului și cheltuielile suplimentare suportate pentru procesul de înmînare. 

 

8.2.7.  Înmînarea premiilor este un eveniment public. Participarea în cadrul promoției semnifică, că cîștigătorii 

dau acordul ca datele personale, familia, locul de trai și fotografiile acestora, să fie utilizate în poze, audio și 

video materiale fără o plată.  

 

8.2.8.  Organizatorii nu sunt obligați să poarte discuții cu mijlocitori cu privire la cerințele de primire a 

premiilor de către persoane care nu au câștigat și au intervenit după înmînarea premiilor. 

 

8.2.9.  Informații suplimentare puteți primi apelînd la nr. 067660026, pe toată perioada desfășurării promoției.  

 

Capitolul  9. Confidențialitate 

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei promoții, nu poate fi dezvăluit terților, excepție fiind 

cazurile în care organizatorii sunt obligați să respecte legislația aplicabilă sau de a atinge obiectivele acestei 

promoții. 

Nume, prenumele, locul de reședință al cîștigătorilor premiilor vor fi publicate, în conformitate cu dispozițiile 

Legii № 17-XVI, cu privire la protecția datelor cu caracter personal din 15.02.2007 și Legii № 982-XIV din 

11.05.2000 privind accesul la informație. 
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Participanții promoției, și părțile interesate, în conformitate cu legea 982-XIV, au următoarele drepturi: 

drepturile solicitanţilor (art. 10), solicitarea accesului la informațiile oficiale (art. 12), accesul la informația cu 

caracter personal (art. 8) și dispoziţii generale privind apărarea dreptului de acces la informaţie (art. 21 ). Pentru 

exercitarea acestor drepturi, participanții pot contacta organizatorii la numărul de telefon 067 660 026. 

 

Capitolul 10. Taxe și impozite 

Organizatorii promoției nu poartă nici o răspundere pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații 

financiare legate de oferirea premiilor, cu excepția impozitului reținut la sursa de plată aplicat individual,  ca 

parte a campaniilor publicitare, taxă pe care organizatorii se angajează să o perceapă, rețină și să vireze la 

bugetul de stat, în conformitate cu Codul Fiscal al Republicii Moldova, Legea № 154-XVI din 21.07.2005, 

Legea nr.163-XIII din 04.24.97 (art. 18), precum și impozitul pe veniturile din campaniile de publicitate pe care 

organizatorul promoției în calculează și îl transferă la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile art. 90 din 

Codul Fiscal al Republicii Moldova. 

 

Capitolul 11.   

 În cazul în care câștigătorul premiului este un minor (sub 18 ani) sau persoana nu este în măsură să desfășoare 

activitatea de muncă, trebuie să aibă autorizație și semnătura părinților sau a tutelei legale a lui/ei de a primi 

premiul, inclusiv semnarea declarației, ce prevede: scutirea Organizatorilor de orice fel de răspundere care 

reiese din acordarea premiului; precum și plata pentru despăgubire; sau alte direcții de orice natură cu privire la 

acest eveniment. 

 

 

Capitolul 12. Litigii 

 

Toate posibilele dispute apărute între organizatori și participanții promoției vor fi rezolvate pașnic, sau, în cazul 

în care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente ale 

Republicii Moldova. 

 

 

Capitolul 13. Regulamentul oficial al promoției 

 

Regulamentul oficial este disponibil gratuit pentru toți participanții care sunt implicați în această acțiune, pe 

site-ul oficial al proiectului Pay&Save www.paysave.md. Prin participarea la această promoție, participanții 

confirmă acordul lor de a se conforma dispozițiilor, termenilor și condițiilor Regulamentului Oficial. 

 

Acest regulament a fost editat în conformitate cu prevederile Legii numărul 231 din 23 septembrie 2010 privind 

comerțul interior. 

 

 

 

 

 


