
 
 
 

Regulile Concursului «HAI LA MINE ACASĂ»  
 

1. Denumirea Concursului 
(în continuare - 
Concurs) 

Concurs «Hai La Mine Acasă» 

2. Informații despre 
Organizatorul 
Concursului 

Denumirea Asociația Națională de Turism Receptor din Moldova 
(ANTRIM) 

Adresa de 
contact 

info@moldova.travel 

3. Perioada de desfășurare 
a Concursului 

3.1. Durata totală a Concursului: 
Durata totală a desfășurării de la 01.08.2019 până la 10.09.2019 inclusiv. 
 
3.2. Perioada de postare de către Participanții la concurs (în continuare - 
Participant) a videoclipurilor sau pozelor: în concurs participă videoclipuri 
sau poze postate pe paginile de Facebook și Instagram disponibile publicului 
larg cu hashtag-urile #hailamineacasa și #beourguest începînd cu 1 august 
2019 și până la 23.59 (ora locală), 10 septembrie 2019. 
 
3.3. Anunțarea rezultatelor: 15 septembrie 2019. 
 
3.4. Totalurile Concursului se vor face în următoarea perioadă: 
11.09.19 — 14.09.19 
 
3.5. Decernarea tuturor premiilor din Fondul de premii al Concursului se va 
face până la 30 septembrie 2019 inclusiv. 
 

4. Cerințele privind 
teritoriul și cetățenia 
participanților 

4.1.  Concursul este organizat pentru diaspora, cetățeni ai Republicii Moldova 
care sunt stabiliți cu traiul și/sau activează/studiază în străinătate, peste 
hotarele țării. 



4.2. Vârsta participanților nu este limitată. Persoanele sub 18 ani trebuie să 
fie însoțite de tutori, atunci când semnează un contract de transfer al 
drepturilor și primire a unui premiu, în caz de câștig. 
 

5. Procedura și metoda de 
informare a 
participanților la 
Concurs despre Reguli, 
precum și despre 
rezultatele Concursului. 

5.1. Informarea participanților la Concurs este realizată prin: 
- publicarea regulilor pe site-ul www.locals.md 
- rezultatele Concursului sunt postate pe www.locals.md, pe pagina de 
Facebook Moldova: Discover the routes of life și pe www.moldova.travel. 

 
6. Fondul de premii al 

Concursului. 
6.1. Fondul de premii al Concursului este format din contul Organizatorului 
și include următoarele tipuri de premii: 
 
6.1.1. Premiul principal 
- Un week-end la una din vinăriile din Moldova, cu mese și cazare incluse. 
- Vinăria - la alegere din lista celor care sunt recomandate în acest Kitul 
Digital pentru Ambasadori.  
- Weekendul va include costurile de acomodare pentru 2 nopți pentru 2 
persoane, un tur ghidat și o degustare profesionistă, 3 mese pe zi (mic dejun, 
prînz și cină).  
- Premiul nu va include: transportul către vinărie, consumația în afara 
meniului prestabilit, tratamente speciale sau alte cadouri. 
6.1.2. Premii de nivelul doi - seturi cadou #BeOurGuest (10 unități) 

7. Regulile Concursului  Pentru a deveni Participant al Concursului trebuie: 
 
7.1. În perioada 01.08.2019 și până la 10.09.2019, ora 23.59 ora locală, 
postați pe Facebook sau Instagram un videoclip sau poze în care un membru 
al diasporei moldovenești a invitat un oaspete străin în Moldova. Postarea 
videoclipului sau a pozelor trebuie să conțină hashtag-urile 
#HaiLaMineAcasa și #BeOurGuest. Profilul Participantului trebuie să fie 
deschis. 
 
Toate drepturile asupra lucrărilor trimise la concurs aparțin 
organizatorului. 
 
7.2. Un participant (persoană fizică) are dreptul să posteze un număr nelimitat 
de lucrări. 
 
7.3. Câștigătorii sunt determinați de juriul concursului: Nata Albot, Mihail 
Țurcanu, Adrian Ursu, Natalia Țurcanu, și Diana Lazăr.  
 

8. Cerințe pentru lucrarea 
de concurs a Participanților. 

Cerințe pentru lucrarea de concurs a Participanților: 
 
8.1. Lucrările care ofensează sau încalcă normele etice stabilite în societate 
sunt inacceptabile. 
 
8.2. La Concurs nu sunt admise lucrările care nu corespund specificațiilor 
tehnice indicate pe www.locals.md 



 
8.3 Doar lucrările Participantului însuși care nu încalcă drepturile de autor și 
alte drepturi ale terților pot fi utilizate ca lucrări de concurs. 
 
8.4 Lucrările de concurs trebuie să corespundă tematicii Concursului și anume 
să reflecte ideea „Hai La Mine Acasă”:  

• Participantul la Concurs trebuie să fie în Moldova, în cadru cu un 
oaspete străin. 

• Străinul trebuie să spună că i-a plăcut deja Moldova și /sau ceea ce 
intenționează să vadă. 

 
8. Criterii pentru 

determinarea 
Câștigătorilor 
Concursului 

Câștigătorii - deținătorii Premiului principal și câștigătorii Premiilor de 
nivelul doi din Concurs sunt determinați după cum urmează: 
 
9.1. Organizatorul Concursului anunță câștigătorii în rezultatul selecției 

interne a experților. 

9.2. După determinarea Câștigătorilor, rezultatele sunt publicate pe site-ul 
www.locals.md, pe pagina de Facebook Moldova: Discover the routes 
of life și pe www.moldova.travel. 

9.3. Informarea Câștigătorilor Concursului se face prin publicarea listei de 
Câștigători pe www.locals.md 
 

9. Drepturile 
Participantului. 

Participantul are dreptul: 
 
10.1. Să participe la Concurs, în conformitate cu procedura definită în Reguli. 
 
10.2. În cazul desemnării drept Câștigător să revendice Premiul în perioada 
până la 30 septembrie 2019. 
 

10. Obligațiile 
Participantului. 

Participantul se obligă: 
 
11.1. Să ofere informații veridice, corespunzătoare documentelor care 
dovedesc identitatea Participantului. 
 
11.2. Să semneze documentele necesare cu privire la transferul drepturilor 
Organizatorului de a folosi lucrarea lor. 
 
 

11. Drepturile 
Organizatorului. 

Organizatorul are dreptul: 
 
12.1. Să verifice și să examineze autenticitatea lucrărilor de concurs. 
 
12.2 Să modifice Regulile, notificând în același timp participanții de 
modificarea Regulilor. 
 



12.4. Să solicite de la participant informații suplimentare necesare pentru 
Concurs. 
 

12. Obligațiile 
Organizatorului. 

Organizatorul se obligă: 
 
13.1. Să desfășoare Concursul în conformitate cu procedura definită de 
Reguli. 
 
13.2. Să acorde premiul Participantului recunoscut drept câștigător al 
Concursului până la 30.09.2019.  
  

13. Procedura de obținere a 
premiului. 

14.1. Toate premiile fondului de premii al Concursului vor fi decernate până 
la 30 septembrie 2019. 
 
14.2. Organizatorul comunică cu Câștigătorul, trimițând un mesaj personal 
pe rețeaua socială și îl anunță despre câștig. 
 
14.3. Nu este permis transferul dreptului de a primi premiul către o altă 
persoană, precum și cerința de a plăti echivalentul în bani al Premiului. 
 
14.5. Regulile Concursului nu prevăd păstrarea premiilor nerevendicate. 
  

14. Condiții suplimentare. 15.1. Participarea la Concurs presupune automat familiarizarea Participanților 
cu Regulile. 
 
15.2 Câștigătorii Concursului se angajează să semneze toate documentele 
necesare legate de primirea Premiilor. 
 
15.3. Prin participarea la Concurs, Participantul consimte astfel la utilizarea de 
către Organizator a lucrărilor de concurs. 
  

15. Consimțământul 
participantului la 
Concurs pentru 
prelucrarea datelor sale 
personale 

16.1. Prin participarea la Concurs, participantul acceptă ca Organizatorul să 
proceseze datele sale personale. 
 
16.2. Lista datelor cu caracter personal ale participanților la Concurs, care vor 
fi procesate: numele de familie, prenumele, adresă de e-mail, număr telefon de 
contact, data nașterii. 
 
16.3. Lista datelor cu caracter personal ale Câștigătorilor la Concurs, care vor 
fi procesate (cu excepția datelor conform punct. 16.2 din aceste Condiții): 
datele din pașaport, codul numeric personal. 
 
16.4. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal: prelucrarea datelor cu 
caracter personal se realizează exclusiv în scopul organizării Concursului, 
respectiv pentru organizarea Concursului, determinarea câștigătorilor 
Concursului și decernarea premiilor Câștigătorilor Concursului. 
 

 


