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REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 
“MOL Journey Dăruieşte Bucurie” 

Perioada concursului: 07.12.2015 – 04.01.2016 
 
 
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 
 
Organizator al Concursului „MOL Journey Dăruieşte Bucurie” este MOL România 
Petroleum Products SRL, societate cu personalitate juridică română, cu sediul social în 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor 14-16, etaj 1, jud. Cluj, România, cod de înregistrare 
fiscală RO 7745470, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J12/729/2000, cont 
bancar RO85 INGB0003002128608910 deschis la ING Bank Cluj, înregistrată la 
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 
2374. 
 
Parteneri: SC Sunshine Digital Communication, cu sediul în Str. Lucian Blaga 21, Otopeni, 
Ilfov. 
 
SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE  
 
2.1 Concursul este organizat şi desfăşurat pe întreg teritoriul României şi va fi disponibil 
publicului la adresa: 
https://www.facebook.com/MOLRomania/app/1520334821614391/ 
 
2.2 Concursul va începe pe data de 07.12.2015 şi va dura pana la 04.01.2016. 
 
SECŢIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE 
 
3.1 La acest concurs pot participa numai persoane fizice, cetăţeni români, de sex 
masculin sau feminin cu vârsta de peste 18 ani, cu domiciliul stabil în România. 
Câștigarea premiilor este condiționată de deţinerea unui card MultiBonus. Nu pot 
participa la acest concurs angajaţii S.C SUNSHINE DIGITAL COMMUNICATION S.R.L. şi ai 
MOL România, precum şi rudele de gradul întâi (părinţi, copii) şi doi (fraţi, surori) ale 
angajaţilor companiilor menţionate, ai staţiilor de distribuţie carburanţi MOL. 
 
3.2 Participarea la Concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală a prezentului 
Regulament. 
Prin participarea la concurs, participanţilor nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli 
suplimentare. 
 
SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI 
 
Pentru a participa la Concurs, utilizatorii trebuie să: 

 Acceseze pagina de Facebook MOL România: www.facebook.com/MOLRomania; 

 Intre în aplicaţia „MOL Journey Dăruieşte Bucurie”, disponibilă pe linkul: 
https://www.facebook.com/MOLRomania/app/1520334821614391/ 

 Accepte permisiunile standard: nume, adresă de mail, oraş; 

https://www.facebook.com/MOLRomania/app/1520334821614391/
https://www.facebook.com/MOLRomania/app/1520334821614391/
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 Completeze seria cardului MultiBonus; 

 Completeze datele persoanei pentru care joacă;  

 Aleagă premiul pentru care joacă; 

 Adune toate punctele necesare premiului ales respectând regulile jocului, 

 Completeze formularul de înscriere la final: nume, prenume, adresă de mail, 
telefon, oraș; 

 
REGULI JOC 
 
Obiectivul jocului: 
Scopul jocului este de a colecta valoarea punctelor premiului ales. Exemplu, dacă 
premiul ales pe care l-ar putea câştiga prin tragere la sorţi are valoarea de 2000 de 
puncte, atunci utilizatorul trebuie să adune 2000 de puncte pentru a se înscrie în 
tragerea la sorţi. 
Traseul este compus din 100 de căsuţe după cum urmează:  

 56 de căsuţe neutre; 

 36 de căsuţe cu provocări (obstacole şi bonusuri). O parte din aceste provocări 
conţin puncte MultiBonus virtuale pe care utilizatorul trebuie sa le adune pentru 
a intra în tragerea la sorţi; 

 8 căsuţe cu oraşe. 
Metoda de a avansa: 
Jucătorul are la dispoziţie 2 zaruri și 20 aruncări zilnice. La fiecare 24 de ore, numărul de 
aruncări se resetează. Jucătorul avansează pe traseu numărul de căsuţe indicat de zaruri. 
Pentru a da cu zarurile, jucătorul trebuie să apese butonul „Aruncă zarurile”, apoi 
maşinuţa se va muta corespunzător cu zarurile aruncate. 
Jucătorul poate câştiga aruncări în plus pentru fiecare prieten invitat în aplicaţie Când 
rămâne fără aruncările zilnice, acesta are dreptul să invite prieteni în aplicaţie. Pentru 3 
prieteni invitaţi câştigă 1 aruncare în plus. Un jucător poate invita câţi prieteni doreşte în 
aplicaţie, dar pentru aruncările pe care le primeşte, vor fi luate în calcul doar primele 30 
invitaţii trimise. Astfel, un utilizator poate câştiga pe zi maxim 10 aruncări de zar în plus. 
 
Căsuţele cu provocări: 
Pe traseu există în total 36 de căsuţe cu provocări. Acestea ajută sau împiedică jucătorul 
să ajungă la destinaţie după cum urmează: 

 Obstacol: întoarce jucătorul un anumit număr de căsuţe înapoi (numărul este 
indicat pe carte), îi ia o aruncare de zar sau chiar toate aruncările rămase 
(numărul pierdut de aruncări este indicat pe carte); 

 Bonus: jucătorul poate câştiga aruncări de zar pe care le poate folosi în aceeaşi zi 
sau poate avansa pe traseu; 

 Parte din aceste provocări conţin puncte MultiBonus virtuale. Utilizatorul trebuie 
sa adune valoarea în puncte a premiului pentru care joacă. Numărul de puncte 
MultiBonus virtuale este menţionat pe carte. 

Aceste acţiuni au loc numai dacă jucătorul ajunge pe o căsuţă cu provocare. 
 
Căsuţele cu oraşe: 



 3 

Pe hartă există 8 căsuţe cu oraşe (Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj Napoca, Braşov, 
Iaşi, Galaţi, Constanţa).  Utilizatorul poate alege la începutul jocului din ce oraş începe 
traseul. 
 
După colectarea numărului de puncte Multibonus virtuale necesare şi completarea 
formularului de înscriere, jucătorul este înscris în tragerea la sorţi. Acesta poate participa 
o singură dată în tragerea la sorţi pentru un singur premiu.  
 
 
SECŢIUNEA 5. CONDIŢII DE VALIDARE A PREMIILOR 
 
5.1 Toate persoanele care îndeplinesc condiţiile de la Secţiunea 2 şi 3 şi urmează pașii 
descrişi în Secţiunea 4 vor intra în tragerea la sorţi care va avea loc pe 5 ianuarie 2016 
folosind random.org. 
 
Câştigatorii vor fi anunţaţi în cadrul aplicaţiei, în pagina dedicată, pe data de 11 ianuarie 
2016. Aceștia vor primi un email de confirmare pe adresa cu care s-au înregistrat în 
concurs și cerința de a specifica seria şi numărul din buletin, precum și de a selecta dintr-
o listă existentă stația din care doresc să ridice premiul câștigat. Ridicarea premiului din 
stație se va face pe baza actului de identitate. Premiile nu pot fi preschimbate în bani. 
Câştigătorii au la dispoziţie 5 zile lucrătoare pentru a oferi datele necesare pentru 
validarea premiului. Dacă în termen de 5 zile lucrătoare nu răspund, premiul rămâne în 
posesia Organizatorului. 
 
SECȚIUNEA 6. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI 
 
6.1 În cadrul Concursului se vor acorda următoarele premii în funcţie de alegerea 
participanţilor: 

 Selfie Stick Bluetooth Devia: 2564  puncte 

 Ceas de perete cu Minioni: 3763 puncte 

 Ochelari de ski femei: 6000 puncte 

 Ochelari de ski barbati: 6000 puncte 

 Ochelari de ski copii: 6000 puncte 

 Lopata de zapada pentru masina Fiskars: 4200 puncte 

 Set de construit Minions: 4258 puncte 

 Prajitor de paine Bosch: 9935 puncte 

 Plus Duffy Duck: 1505 puncte 

 Briceag Victorinox Camper: 5400 puncte 

 Rucsac Husky Marel: 7400 puncte 

 Boxa wireless Maxell: 9500 puncte 

 Căşti Superslim Maxell: 6169 puncte 

 Goodram stick memorie 16GB: 2578 puncte 
 
Vor fi premiaţi 100 de jucători care au înscris o serie MultiBonus validă.  
Utilizatorul alege la începutul jocului premiul pentru care joacă, acesta fiind nevoit să 
colecteze valoarea acestuia în puncte. 
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Câştigătorii primesc premiul pentru care au jucat şi valoarea acestuia în puncte pe cardul 
MultiBonus.  
 
6.2 În cazul refuzului unui potenţial câştigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui 
câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să intre în posesia premiului, 
refuză premiul expres şi neechivoc sau manifestă o atitudine similară etc), sau în cazul 
imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament sau în cazul neprezentării 
pentru ridicarea premiului, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, acesta 
rămânând în posesia Organizatorului. Termenul pentru ridicarea premiilor este de 10 zile 
lucrătoare 
 
6.3 Premiul se va acorda conform secțiunii 5 din regulamentul oficial al concursului. 
Valoarea premiilor oferite în cadrul concursului este de maximum 6,600 EURO(TVA 
inclus) 
 
SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR 
 
7.1. Câştigătorii vor fi desemnaţi prin tragerea la sorţi care va avea loc pe data de 5 
ianuarie 2016 folosind random.org. Vor putea intra în posesia premiilor numai 
câştigătorii care au o serie validă de card MultiBonus. Cei care nu deţin un card 
MultiBonus vor fi descalificaţi, iar în locul lor vor fi extraşi alţi câştigători.  
 
7.2. Câştigătorii vor fi anunţaţi în cadrul aplicaţiei, pe pagina dedicată, pe data de 11 
ianuarie 2016. Aceştia vor primi şi un email de confirmare pe adresa de email cu care s-
au înscris în concurs prin care li se solicită completarea unui formular cu următoarele 
date: seria şi numărul de buletin, staţia din care doresc să ridice premiul dintr-o lista 
predefinită. Câştigătorii au la dispoziţie 5 zile lucrătoare pentru a oferi datele solicitate 
prin intermediul acestui formular. Dacă în termen de 5 zile lucrătoare nu răspund, 
premiul rămâne în posesia Organizatorului. 
 
7.3. După completarea datelor solicitate la punctul 7.2., câştigătorul urmează să fie 
notificat pe adresa de email de disponibilitatea premiului în staţia solicitată. De la 
această notificare, câştigătorul are la dispoziţie 10 zile lucrătoare pentru ridicarea 
premiului. Dacă în termen de 10 zile lucrătoare nu ridică premiul, acesta rămâne în 
posesia organizatorului. 
 
 
SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE  
 

8.1 Prin înscrierea la Concursul “MOL Journey Dăruieşte Bucurie”, participanţii sunt de 
acord să se conformeze şi să respecte prevederile obligatorii ale prezentului 
Regulament. 
 
8.2 Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor 
câştigătorilor. Câştigătorii Campaniei, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 
677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date 
(art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), 
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dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei 
(art. 18). 
Notificarea prin care MOL România Petroleum Products SRL reconfirmă prelucrarea 
datelor cu caracter personal a fost înregistrată la registratura generală a autorităţii de 
supraveghere sub nr. 2374. Acest număr de înregistrare trebuie menţionat, conform art. 
24 alin. (2) din Legea nr. 677/2001  pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, pe orice act prin care 
datele cu caracter personal sunt colectate, stocate şi dezvăluite, numai în cadrul 
prelucrării de date efectuate în scopul declarat. Ȋn cazul unei eventuale completări sau 
modificări ulterioare a notificării nr. 2374 se va face referire la acest număr de 
înregistrare. 
 

 
SECŢIUNEA 9. TAXE  
 
9.1 Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru 
veniturile obţinute de către câştigător în conformitate cu legea 571/ 2003 privind Codul 
Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu 
acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului. 
 
 
SECŢIUNEA 10. LITIGII  
 
10.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva 
pe cale amiabilă, sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de 
instanţele judecătoreşti române competente.  
 
 
SECŢIUNEA 11. ÎNCETAREA CONCURSULUI  
 
11.1 Prezentul Concurs poate înceta înainte de data de 04.01.2016 în cazul apariţiei unui 
eveniment ce constituie forţa majoră conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul 
imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua 
prezentul concurs.  
Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu 
poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea 
Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie pune pe acesta 
din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. 
Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea 
Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea 
privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi 
împiedicată sau întarziată, conform art. 1082 si 1083 C.civ. În cazul în care Organizatorul 
invocă forţa majoră, acesta este obligat să comunice Participanţilor la Concurs existenţa 
acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră. 
 
SECŢIUNEA 12. REGULAMENTUL CONCURSULUI 
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12.1 Regulamentul Concursului “MOL Journey Dăruieşte Bucurie” poate fi solicitat în 
scris la adresa Organizatorului, cu punct de lucru in Strada Daniel Danielopolu nr. 4-6, 
etaj 2, Sector 1, Bucuresti, cu menţiunea “pentru Concursul MOL Journey Dăruieşte 
Bucurie”. 
 
 
DATA: 
07.12.2015 


