
Regulamentul 

prestarii serviciului 

“TV On-line Chat” la postul televizat N4 

 

 

1. Prezentul Regulament este aprobat de catre “SELECTCANAL TV” S.R.L. (postul televizat N4) – 

denumit in continuare “Organizator”, in vederea organizarii expedierii de catre abonatii 

operatorilor telefoniei mobile in format GSM: “ORANGE” si “MOLDCELL” (denumiti in 

continuare: “abonati”) a mesajelor si dedicatiilor prin intermediul SMS la numarul scurt: “7117” 

in vederea emiterii acestora in eterul postului televizat N4. 

2. TV On-Line Chat la postul televizat N4 reprezinta un serviciu interactiv, care ofera abonatilor 

posibilitatea de a expedia mesaje si dedicatii ce vor fi emise in eterul acestui post TV in forma 

scrisa pe ecranul televizorului, prin intermediul mesajelor textuale SMS. 

3. Serviciul “TV On-line Chat” la TV N4 va fi lansat la data de 11.08.2008.. 

4. Orice persoana, care a implit varsta de 18 ani,  este in drept sa participe la expedierea mesajelor 

si dedicatiilor prin intermediul SMS la numarul scurt: “7117”. Nu exista restrictii in privinta 

cantitatii de mesaje si dedicatii prin SMS care pot fi expediate de catre abonati la numarul scurt 

“7117”, daca acestea corespund conditiilor specificate in punctul 13 al prezentului regulament. 

5. In vederea utilizarii serviciului “TV On-line Chat” la postul televizat N4 la momentul 

expedierii mesajului sau a dedicatiei, contul abonatului trebuie sa fie pozitiv. In caz de credit 

insuficient, abonatul in cauza primeste un mesaj SMS cu instiintarea faptului ca creditul sau este 

insuficient pentru utilizarea acestui serviciu. 

6. Abonatii devin utilizatori ai serviciului “TV On-line Chat” la postul televizat N4 din momentul 

expedierii unui mesaj textual sau a unei dedicatii textuale prin SMS la numarul scurt: “7117”, in 

format corect, ce corespunde prevederilor prezentului regulament. 

7. Utilizatorii serviciului de mesaje si dedicatii prin SMS se obliga sa respecte toate regulile de 

organizare a serviciului de mesaje si dedicatii prin SMS, stipulate in prezentul Regulament. 

Astfel, prin expedierea mesajelor SMS de catre abonati la numarul scurt: “7117” se confirma 

acceptarea tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament. Fiecare persoana care a 

expediat mesaje SMS cu respectarea conditiilor prezentului Regulament poarta raspundere in 

nume propriu pentru continutul mesajului expediat. 

8. Numarul scurt: “7117”, precum si conditiile in care abonatii pot expedia mesaje si dedicatii prin 

SMS va fi anuntat in mod public in eterul postului televizat N4. 

9. Dedicatiile expediate de abonati vor fi emise in forma scrisa la postul televizat N4 in zilele si 

orele urmatoare: 

- Luni – Duminica – intre orele: 00 pana la 1 noaptea (va dura 60min). 

10. Dedicatiile prin SMS parvenite la postul televizat N4 dupa orele indicate mai sus vor fi citite in 

ziua imediat urmatoare zilei receptionarii lor. 

Dupa expedierea mesajului sau a dedicatiei SMS la numarul scurt “7117”, fiecare abonat va 

primi pe parcursul zilei o confirmare cu urmatorul continut:  

- in cazul formatului corect al mesajului – despre faptul ca mesajul sau dedicatia a fost 

acceptata; 

- in cazul formatului necorespunzator al mesajului sau dedicatiei  - despre faptul ca mesajul 

sau dedicatia este respinsa. 



11. Serviciul “TV On-line Chat” la postul televizat N4 se considera oferit, daca abonatul a expediat 

orice mesaj SMS la numarul scurt: “7117”, stabilit pentru mesaje si dedicatii prin SMS la postul 

televizat N4. In cazul expedierii din greseala a unui mesaj SMS, precum si in cazul expedierii 

mesajelor ce nu corespund prevederilor prezentului Regulament, serviciul se considera oferit si 

abonatul va achita costul mesajului in conformitate cu conditiile prezentului Regulament..  

12. Tarifarea unui mesaj sau dedicatie SMS, expediata de abonat la numarul scurt: “7117” este:  

- pentru abonatii FANTASY – 8.00 lei (incl. TVA) 

- pentru abonatii ALOCARD prepaid – 8.00 lei (incl.TVA) 

- pentru abonatii Orange – 8.00 lei (incl. TVA) 

13. In conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova, postul televizat N4 este in drept sa 

nu difuzeze mesajele si dedicatiile prin SMS ce au un format incorect si contin: informatie ce nu 

poate fi enuntata sub forma de cuvinte sau fraze formulate logic, publicitate, informatii cu 

caracter erotic, sexual, sau pornografic, lexic necenzurat, denumirile agentilor economici, 

denumiri de marci comerciale, adrese (postale si electronice), precum si informatii cu caracter 

politic. 

         Intre momentul receptionarii mesajului sau a dedicatiei si cel al difuzarii acestora in eter se 

instituie un interval de timp, in decursul caruia moderatorul postului televizat N4 ia decizia 

despre acceptarea sau respingerea mesajului sau a dedicatiei. De asemenea, moderatorul postului 

televizat N4 in caz de necesitate va redacta mesajele sau dedicatiile SMS. 

          Dupa prelucrarea mesajelor sau a dedicatiilor acceptate ale abonatilor operatorilor 

telefoniei mobile in format GSM – acestea vor fi emise public in cadrul emisiunilor postului 

televizat N4, in functie de posibilitatile postului in zilele si orele special dedicate pentru aceasta. 

          Operatorii de telefonie mobile in format GSM “ORANGE” si “MOLDCELL” (denumiti in 

continuare “Operatori”) nu vor purta raspundere pentru organizarea prelucrarii si continutul 

mesajelor difuzate pe post in fata abonatilor, persoanelor terte si ale autoritatilor publice ale 

Republicii Moldova. 

          Limitarea responsabilitatii Operatorilor: 

- Operatorii nu sunt Organizatorul Serviciului si nu poarta raspundere pentru actiunile 

Organizatorului, precum si pentru toate consecintele, prejudicial etc. cauzate de Organizator. 

- Pentru expedierea unui SMS mesaj pentru participarea in cadrul acestui servciu, Abonatul ii 

imputerniceste pe Operatori sa prezinte Organizatorului urmatoarea informatie cu caracter 

personal: numarul sau de telefon (adica numarul de telefon al abonatului de la care a fost 

expediat mesajul), continutul mesajului SMS, ora si data expedierii mesajului. Expedierea 

unui SMS in conditiile prezentului Regulament reprezinta conformarea faptului ca abonatul a 

acceptat conditiile prezentului articol. 

- Operatorii nu ofera informatie cu privire la serviciul “TV On-line Chat”. Toate intrebarile si 

pretentiile cu privire la acest serviciu necesita a fi adresate Organizatorului la numarul de 

telefon indicat in prezentul Regulament. 

- Operatorii ofera posibilitatea expedierii mesajelor SMS doar in aria acoperii retelei. 

- Prin utilizarea serviciului “TV On-line Chat” (expedierea mesajelor SMS la numarul indicat 

de Organizator), abonatul confirma acceptarea conditiilor de limitare a responsabilitatii 

Operatorilor. 

                      



                 Toate intrebarile cu privire la conditiile de difuzare a mesajelor SMS, Va rugam sa le adresati 

la numarul: 927279. 

                 Prezentul Regulament intra in vigoare din momentul publicarii lui. Toate modificarile la 

prezentul Regulament vor fi publicate ulterior pe http://emotion.md/ 

 

 

 

 

IM“UNIFUN” SRL                                                                          IM “MOLDCELL” SA 

 

_________________                                                                          _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


