
Regulamet Oficial al Programului 

,,TOMBOLA FELICIA,, 

Secțiunea 1. Organizatorul și informarea publicului 

,,Tombola Felicia,, este un program care dăruiește în noul an mii de petale bonus deținătorilor 

de Card Frumos. Programul este organizat și desfășurat de AMOFARM SRL, cu sediul în 

mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare nr.62, IDNO 1002600040737, reprezentată prin directorul 

general Natalia Sturza, care activează în baza Statutului (denumită în continuare 

,,Organizatorul,,). Toți participanții care vor participa la tombolă sunt obligați să respecte 

termenii și condițiile Regulamentului Oficial, care vor fi menționate mai jos. 

 

Regulamenul Oficial al Programului ,, Tombola Felicia ,, stă la dispoziția fiecărei persoane 

care dorește să participle sau deja participă în program și este afișat public pe pagina oficială 

a programului  https://felicia.md/ro/page/tombola/, pentru mai multe detalii sau neclarități vă 

puteți adresa la numărul de telefon al liniei fierbinte Felicia: (022) 323333. Organizatorul își 

rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, urmând ca toate 

modificările inițiate să intre în vigoare numai după prezentarea acestor modificări în mod 

public. 

Secțiunea 2. Zona de Desfășurare a Programului 

Programul ,,Tombola Felicia,, se va desfășura în mediul online, pe pagina 

(https://felicia.md/ro/page/tombola/). 

Secțiunea 3. Durata Programului 

Programul ,, Tombola Felicia,, startează la data de 14.12.2018 și se finisează la data de 

07.01.2019. Extragerea se va face săptămânal, având mai multe categorii de premii.  

Categoria I. Un premiu săptămânal de 10000 Petale Bonus. 

Categoria II. Un premiu de 50000 Petale Bonus. 

 

Secțiunea 4. Condiții de participare și mecanismul de înscriere 

Poate participa la tombolă oricare persoană care trece toți pașii de participare în program.  

 

 

 

 

Înregistrarea în tombolă se face doar prin accesarea online a canalului de comunicare și cu 

respectarea prezentului regulament. 

Accesezi: 

felicia.md/ro/page/tombola 
Alegi canalul de comunicare preferat: 

- Facebook/Messenger 
-VK.com 

- Telegram 

 

Expediezi mesaj cu textul 

,,bonus,, 

Te înscrii automat în 

lista de extragere a 

câștigătorilor! 

https://felicia.md/ro/page/tombola/
https://felicia.md/ro/page/tombola/


 

 

Secțiunea 5. Funcționarea ,,Tombola Felicia,, 

Detaliile tombolei și Regulamentul Oficial al Programului sunt disponibile pe pagina oficială 

a programului  https://felicia.md/ro/page/tombola/. În cazul unor întrebări suplimentare puteți 

contacta numărul de telefon al liniei fierbinte Felicia: (022) 323333, în intervalul de timp 

09:00 - 21:00. 

Secțiunea 6. Premiile și extragerea câștigătorilor 

Extragerea câstigătorilor se va face în fiecare săptămână. 

I. Extragere cu 10000 Petale Bonus – 21.12.2018 

II. Extragere cu 10000 Petale Bonus – 28.13.2018 

III. Extragere cu 50000 Petale Bonus -  07.01.2019 

Extragerea se va face în mod aleatoriu, din lista persoanelor înscrise în proiect. Persoanelor 

care nu dețin Card Frumos dar care au participat la tombolă, li se va elibera un card nou pe 

care vor fi 10000 sau 50000 de Petale Bonus (în funcție de suma bonusurilor câștigate). 

Câștigătorul unui premiu de 10000 Petale Bonus nu are dreptul de a participa repetat la 

concurs. Angajații Felicia și rudele de gr.I, gr.II nu au dreptul de a participa în programul  

,, Tombola Felicia,,. 

Secțiunea 7. Regulamentul Oficial  

Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare în mod gratuit oricărui participant la 

program pe pagina oficială https://felicia.md/ro/page/tombola/. Prin participarea la acest 

program, toți participanții care s-au înscris la tombolă sunt de acord să respecte și să se 

conformeze termenilor și condițiilor Regulamentului Oficial. 

Secțiunea 8. Litigii 

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezentul Program ,, Tombola 

Felicia,, se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în instanță conform legislației în vigoare. 
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