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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

„CAMPANIA NAŢIONALĂ – Yoli, cu grijă fața de mediu”. 

   

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

1.1. Campania promoţională „Yoli - cu grija fața de mediu” (denumită în continuare – „Campania”) este 
organizată şi desfăşurată de ICS „Lactalis-Alba” SRL, societate comercială din Republica Moldova cu sediul în 
or. Hâncești, str. Industrială 10, având IDNO – 1004601003067 (denumită în continuare „Organizator”). 

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI 

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

2.2. În cadrul companiei vor fi deschise 6 centre de colectare a ambalajului  pe următoarele adrese: 

 

       - Chișinău bd. Moscova 19  
       - Chișinău str. Arborilor 21  
       - Chișinău str. Calea Iesilor 10  
       - Bălți        str. Hotinskaia 17  
       - Comrat   str. Pobeda 58  
       - Soroca    str. Stefan cel Mare 110  

        

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

3.1. Campania va începe la data de 5 februarie, 2021 (începând cu ora 00:00:00), cu durata totală de 57 de 
zile, pînă la data de 3 aprilie, 2021, inclusiv (pînă la ora 23:59:59). Perioada campaniei va fi denumită în 
continuare „Durata Campaniei”. 

3.2. Campania se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament denumit în continuare 
„Regulament Oficial” sau „Regulament”. 

3.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica atât perioada, cât şi sistemul de funcţionare al Campaniei pe 
parcursul derulării acesteia, Regulamentul și modificările fiind afișate pe siteul oficial al Organizatorului: 
https://lactalis-alba.md/. 

SECŢIUNEA 4. PUBLICAREA 

4.1. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din Republica Moldova. 
Regulamentul va fi publicat pe siteul oficial al Organizatorului: https://lactalis-alba.md/  

și poate fi solicitat prin apel la Infoline (tarif normal) la numărul + 373 60 577 552. 

4.2. Orele de lucru pentru Infoline-ul Campaniei: Luni – Vineri, de la 12:00 pina la 18:00 pe toată perioad 
campaniei. 

4.3 Orele de lucru a centrelor de colectare: vineri 17:00 – 20:00, sâmbătă 12:00 –17:00 

SECŢIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE 

5.1. Produsele participante la Campania promoțională sunt: 
- Iaurt de băut Yoli căpșuna banan 1% 290 g. 

https://www.facebook.com/albamoldova/
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- Iaurt de băut Yoli vișină 1% 290 g. 
- Iaurt de băut Yoli cereale 1% 290 g. 
- Iaurt de băut Yoli piersică 1% 290 g. 
- Iaurt de băut Yoli mango-ananas 1% 290 g. 
- Desert de iaurt Yoli cu piersici 2,5% 400g. 

- Desert de iaurt Yoli cu căpșuni 2,5% 400g. 

- Desert de iaurt Yoli cu musli 2,5% 900g. 

- Desert de iaurt Yoli cu căpșuni 2,5% 900g. 

- Desert de iaurt Yoli musli 2,5% 500g. 

- Desert de iaurt Yoli căpșune 2,5% 500g. 

- Desert de iaurt Yoli piersici 2,5% 500g. 
- Desert de iaurt Yoli multifruct 2,5% 500g. 
- Iaurt cu piersici Yoli 1,5% 280g. 
- Iaurt cu căpsuni Yoli 1,5% 280g. 
- Iaurt cu fructe de pădure  Yoli 1,5% 280g. 
- Iaurt cu fructe de pădure Yoli 1,5% 115g. 
- Iaurt cu căpșuni Yoli 1,5% 115g. 
- Iaurt cu piersici Yoli 1,5% 115g. 
- Iaurt cu vișine Yoli 1,5% 115g. 

 
denumite în continuare „Produsele participante”. 
  

SECŢIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE 

6.1. În cadrul Campaniei pot participa persoanele fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani și procură Produse 
participante în Campanie. 

6.2. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului oficial al 
Campaniei, conform celor menţionate mai jos. 

6.3.   În Campanie nu au dreptul să participe următoarele categorii de persoane: 

         i.            Prepuşii (inclusiv, însă fără a se limita la angajaţi) ICS "Lactalis-Alba" SRL; 

        ii.            Prepuşii (inclusiv, însă fără a se limita la angajaţi) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai 
Organizatorului, indiferent de locaţia Organizatorului în care sunt delegați aceşti angajaţi; 

   iii.            Prepuşii (inclusiv, însă fără a se limita la angajaţi) prestatorilor de servicii de orice fel ai 
Organizatorului, care prestează aceste servicii în interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al 
depozitelor şi al oricăror imobile/locaţii în incinta cărora Organizatorul îşi desfăşoară activitatea; 
Prezenta prevedere se aplică indiferent de tipul de activitate pe care angajaţii acestor prestatori o 
desfăşoară, sau de timpul pe care îl petrec în imobilele/locațiile în incinta cărora Organizatorul îşi 
desfăşoară activitatea; 

   iv.            Membrii familiilor prepuşilor menţionaţi mai sus, și anume – copiii, părinții, soţul/soţia; 

    v.            Persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani, vârstă împlinită înainte de data 
calendaristică a participării la Campanie; 

   vi.             Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în 
Campanie a persoanelor sub vârsta de 18 ani. În cazul persoanelor cu vârsta sub 18 ani, participarea 
va putea avea loc doar cu acordul reprezentantului legal sau prezența și acordul părintelui, tutorelui sau 
ocrotitorului legal; 

6.4. Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau, care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul 
are dreptul de a cere restituirea premiilor câştigate şi de a acționa în Instanţa de Judecată respectivele 
persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. 
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SECŢIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI 

7.1. Reguli generale de participare: 

Mecanismul campaniei se va desfăşura în 3 etape: 

Etapa 1: Consumatorul / participantul aduce minimum 5 unități de ambalaj curat a produselor de 
participare (menționate în pt. 5.1) la boxele de colectare Yoli din cele 6 centre de colectare menționate in 
pt. 2.2 În schimb participantul poate primi: 

- o sticlă de iaurt de băut Yoli 1% 290g. 

- 1 stiker Yoli de participare in etapa 2 ,pentru fiecare 5 unitați de ambalaj aduse. 

Etapa 2: Pentru a intra în cursa pentru premii mari descrisi în pct.8.1., consumatorul trebuie să: 

a) Colecteze 3 Stikere de participare Yoli 

Etapa 3: În afara de condiții menționate in Etapa 2, consumatorul poate participa în cursa aditională pe rețelele 
de socializare, indeplinind următoarele condiții, trebuie : 

a) Să facă o poza la fotowall Alba situat la punctul de colectare.  

b) Să posteze foto menționat în punctul a. pe pagina proprie de Facebook cu un hastag din lista: 
#YoliIubescNatura, #Yoli-Green. 

c) Câștigătorii premiilor vor fi anunțați printr-o postare pe pagina oficiala de Facebook Alba Moldova. 

d) O data la 2 săptămîni toți participanții etapei 3 vor fi  strînși într-o postare pe Facebook pe pagina 
https://www.facebook.com/albamoldova și in mod aleatoriu cu ajutorul unui program de calculator cu 
distribuire si extragere aleatoriu vor fi aleși cîstigătorii. 

7.2 Numărul câștigătorilor va varia în funcție de cantitatea premiilor, în limita stocului disponibil. 

7.3 Organizatorul are dreptul să investigheze situațiile suspecte de escrocherii din partea participanților. 

7.4 Fiecare participant trebuie sa citească Regulamentul Oficial al Campaniei plasat pe pagina web 
www.lactalis-moldova.md   și să se asigure că participarea lui la Campanie corespunde tuturor condițiilor din 
Regulament. 

 

SECŢIUNEA 8. PREMIILE 

8.1. În cadrul campaniei se vor acorda următoarele premii mari: 

 DESCRIERE UNITĂȚI 

1. Tricoul Yoli  500 de premii 

2. ChipiuYoli 500 de premii 

https://www.facebook.com/albamoldova
http://www.lactalis-moldova.md/
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3. Cana termos Yoli 500 de premii 

4. Căști Yoli  500 de premii 

8.2 Cantitatea sticlelor de iaurt de băut Yoli 1% 290g – 10000 buc. 

SECŢIUNEA 9. PERIOADA DE ACORDARE A PREMIILOR 

9.1. Premiile Campaniei vor fi acordate în perioada desfășurării promoției, cu dreptul Organizatorului de a sista 
unilateral acordarea premiilor, în cazul în care stocul de premii a fost epuizat. 

9.2. În cazul epuizării stocurilor, pe siteul oficial a Organizatorului: https://www.lactalis-alba.md va fi afișat un 
anunț cu descrierea detaliată. 

SECŢIUNEA 10. PROCEDURA DE REVENDICARE ŞI PRIMIRE A PREMIILOR 

10.1. Premiile pot fi primite în locul și la timpul anunțat de organizator. Pentru revendicarea premiilor, 
participantul va fi fotografiat de catre reprezentantul official a centrelor de colectare (promouter ALBA) cu 
ambalaj adus.Daca participantul refuza sa fie fotografiat cu ambalaj, el poate sa prezinte foto buletinului de 
identitate. Fiecare cîștigator completează un act de primire si predare a bunurilor oferit de catre reprezentant 
official Alba intr-unul din centrele de colectare. Participanţii vor putea revendica premiile până la o dată limită 
stabilită de Organizator. 

10.2. Eliberarea premiilor  se va face:  

a) La centrele de colectare (menționate in 2.2) pentru participanții etapelor 1 și 2 

b) Pentru cîstigatori a concursului de pe Facebook (menționat in pt 7.1 Etapa3) la adresa: or. Chișinău, str. 
Decebal 6/1, et.3, cu program de lucru: Luni – Vineri, orele 10:00 – 17:30 

10.3. În caz de ne-revendicare a premiilor în termenii stabiliți de condiţiile prezentului Regulament, participanţii 
pierd dreptul de a le mai revendica, iar Organizatorul este eliberat de toate obligaţiile ce îi revin faţă de 
respectivii participanţi în raport cu premiile nerevendicate, corespunzător, de către aceştia. 

SECŢIUNEA 11. RESPONSABILITATE 

11.1. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere şi nu va lua parte în litigiile referitoare la dreptul de 
proprietate asupra premiilor câștigătoare. Existenţa vreunui litigiu referitor la dreptul de posesie asupra premiilor 
câștigătoare nu va influenţa acordarea de către Organizator a premiului Participantului care a respectat 
prevederile prezentului Regulament Oficial. 

11.2. Prin participarea la Campanie, toţi Participanţii şi eventualii câştigători sunt de acord şi se obligă să 
respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament 
Oficial. Toți participanții oferă Organizatorului dreptul de a folosi numele și imaginea acestora pentru 
promovarea Campaniei. Nerespectarea acestei clauze atrage răspunderea personală şi exclusivă a 
Participanţilor şi eventualilor câştigători. 

11.3. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări 
necâştigătoare, ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor 
prevăzut în prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor 
este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

11.4. Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere că a luat cunoştinţă şi este de 
acord cu următoarele: 

https://www.lactalis-alba.md/
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         11.4.1. Participantul este singurul răspunzător pentru orice declaraţie necorespunzătoare realității; 

         11.4.2. Participantul declară că nu suferă de afecţiuni fizice sau psihice care să facă imposibilă 
utilizarea premiilor; 

         11.4.3. Participantul este conştient de condiţiile normale de utilizare a premiilor şi poate face uz de 
acestea fără a constitui o ameninţare la adresa sănătăţii şi integrităţii sale corporale și/sau a celor din jur. 

11.5. Organizatorul este scutit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câştigători ulterior 
momentului preluării premiilor, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând (dar fără a se limita la) vătămări 
corporale şi/sau probleme de sănătate, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor. Acordul de voinţă al 
participanților este oferit prin simpla participare la prezenta Campanie. Organizatorul nu este răspunzător de 
eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câştigători unor persoane terțe, indiferent de natura acestor 
prejudicii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui în cazul în care 
câştigătorul nu se prezintă la înmânarea premiului. 
 
11.6. La înmânarea premiilor, câştigătorul îşi dă acordul, sub semnătură, ca fotografia și datele personale să fie 
utilizate în scop publicitar și plasate pe pagina oficială de Facebook. 

SECŢIUNEA 12. TAXE ŞI IMPOZITE 

12.1. Organizatorul Campaniei nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii fiscale 
legate de premiile oferite, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite 
din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la 
bugetul de stat conform prevederilor art. 90 1 (1) Codul Fiscal nr. 1163 din 24.04.1997. 

SECŢIUNEA 13. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN 

13.1. Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie 
ce va fi anunţată public (prin afișarea anunțului corespunzător pe pagina 
https://www.facebook.com/albamoldova/ sau pe siteul www.lactalis-alba.md ) şi care va respecta prevederile 
legale. În cazul întreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere referitor la 
premiile ce ar trebui oferite în urma îndeplinirii condiţiilor de premiere, survenite ulterior acestei date. 

SECŢIUNEA 14. LITIGII 

14.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie trebuie supuse procedurii 
prealabile de soluționare pe cale amiabilă, în termen de 15 zile calendaristice din momentul recepționării 
pretenției respective în formă scrisă. Doar în cazul în care, după expirarea termenului de 15 zile calendaristice 
din momentul recepționării pretenției în formă scrisă, litigiul nu a putut fi soluționat, litigiile vor fi soluţionate de 
instanţele judecătoreşti competente din Republica Moldova. 

SECŢIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL 

15.1. Regulamentul Oficial este disponibil pentru toţi participanţii pe pagina web a Organizatorului www.lactalis-
alba.md . Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze 
tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial și oricăror modificări la acesta. 

SECŢIUNEA 16. DATE CU CARACTER PERSONAL 

16.1. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord ca Organizatorul şi companiile 
afiliate/contractate (sau cu care colaborează Organizatorul) să prelucreze datele cu caracter personal ale 
participanţilor şi/sau câştigătorilor, beneficiarilor premiilor oferite în cadrul Campaniei, care au devenit 
cunoscute în legătură cu participarea la Campanie sau în legătură cu acestea, inclusiv, dar fără a se limita la 
nume, prenume, IDNO, adresă, telefon, date din actele de identitate, semnătură, imagine, stare civilă, telefon, 
e-mail etc.  

16.2. Datele cu caracter personal vor putea fi prelucrate în scopuri organizatorice, administrative, economico-
financiare şi de raportare, aprecierea activităţii şi comportamentului, respectarea politicilor Organizatorului, 
aprecierea corespunderii condiţiilor Campaniei, precum şi pentru promovarea produselor şi serviciilor 

https://www.facebook.com/albamoldova/
https://www.facebook.com/albamoldova/
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Organizatorului, publicitate, marketing, transmiterea materialelor promoţionale şi alte scopuri necesare pentru 
sau legate de Campanie şi activitatea Organizatorului şi/sau afiliaţilor/partenerilor săi. 

16.3. Subiecţii datelor cu caracter personal beneficiază de drepturile prevăzute la articolele 12-18 din Legea nr. 
133 privind protecţia datelor cu caracter personal din 8 iulie 2011, care pot fi exercitate liber şi gratuit prin 
expedierea unei scrisori la sediul Organizatorului.  

  

  

  

Organizator: ICS „Lactalis-Alba” SRL 
 


