
Regulamentul SMS Concursului 

”Esti Atent – Ai Talent” 

Desfăşurat în cadrul proiectului televizat “Moldova are Talent”, pe teritoriul Republicii Moldova 

 

REGULAMENT 

 

                                                                                                                                                                    11 octombrie 2013 

 

1. NOŢIUNI GENERALE 

  

1.1. Prezentul Regulament este întocmit între compania Moldcell (în continuare - Organizator), şi abonatul 

telefoniei mobile – utilizator al serviciului SMS (in continuare - Participant).  

1.2. Prezentul Regulament stabileşte principiile de desfăşurare a Concursului “Eşti Atent – Ai Talent” prin 

intermediul mesajelor SMS, precum şi procedura de desfăşurare şi regulile de participare în cadrul acestuia. 

1.3. Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toţi participanţii. Prin înscrierea la 

concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului 

Regulament. Regulamentul oficial este adus la cunoştinţa publicului pe site-ul www.moldcell.md. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul dar nu înainte de a anunţa public 

participanţii. 

1.4. Serviciul SMS Concurs “Eşti Atent - Ai Talent” este organizat pe intreg teritoriul Republicii Moldova.  

1.5. Concursul SMS se bazează exclusiv pe cunostinţele / atenţia participantilor privind subiectul de desfăşurare a 

concursului. 

1.6. Concursul SMS nu este o loterie sau un joc de noroc, ci este o actiune promotionala avand ca premii o tabletă 

Apple iPad mini şi un telefon mobil Apple iPhone 5, la baza mecanismului desfasurarii acestei actiuni fiind 

transmiterea de SMS cu tarif standard. 

1.7. Participarea în cadrul concursului SMS are loc prin intermediul expedierii mesajelor SMS de către abonaţii 

şi/sau utilizatorii retelelor de telefonie mobila din RM de pe telefonul mobil. 

1.8. „Solicitarea abonatului” presupune, în limitele prezentului Regulament , mesaje SMS trimise la Numerele 

Speciale de Telefon utilizate de Organizator pentru prestarea serviciilor SMS Concurs “Eşti Atent - Ai 

Talent” în cadrul proiectului televizat „Moldova are Talent” difuzat la Prime TV.  

1.9. Toată informaţia, furnizată pentru participarea la concurs se înregistrează de catre Organizator, inclusiv 

numărul de telefon pe care a fost expediat mesajul SMS, conţinutul mesajului SMS, precum şi data şi ora 

expedierii acestuia. 

1.10. Mesajele SMS pot fi expediate de către participanţi zilnic, 24h din 24, 7 zile pe săptămînă, pe toată perioada 

desfăşurării Concursului. 

1.11. Înregistrarea pentru participarea în cadrul Concursului confirmă faptul că Participantul a luat cunoştinţă în 

totalitate despre prevederile prezentului Regulament, le-a inţeles şi este de acord cu aceste prevederi. 

 

 

2. DEFINIŢII ŞI TERMENI 

În cadrul acestui regulament vor fi utilizate următoarele definiţii şi termeni: 

2.1. Prime TV- post TV cu acoperire naţională 

2.2. Abonat – utilizatorii finali ai serviciilor de telefonie mobilă. 

2.3. Participant – abonatul care a expediat cel puţin un mesaj SMS la numărul dedicat Concursului. 

2.4. Cuvînt cheie  – cuvintul care este rulat în cdarul emisiunilor televizate a proectului TV „Moldova are Talent” 

2.5. Mesaj in format corect – textul SMS mesajului expediat de catre Participant care este in format corect, in 

conformitate cu regulile stipulate in prezentul regulament.  

2.6. Numărul concursului – numărul alocat de Organizator, activat si tarifat pentru utilizarea în cadrul serviciului 

Concursul SMS. 

2.7. Cîştigătorul Concursului – participantul la Concurs, care a acţionat în cadrul prezentului Concurs, în strictă 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi a fost desemnat în calitate de câştigător prin Extragere. 

2.8. Mesaj SMS în cadrul Concursului – conţinutul mesajului SMS trimis de Participant la numărul pus la 

dispoziţie de către Organizator în baza prezentului Regulament. 

 

3. PARTICIPANŢII LA CONCURS 

3.1. La Concurs pot participa persoanele fizice care au atins vârsta de 18 ani, care sunt abonaţi şi/sau utilizatori ai 

serviciilor de telefonie mobilă din RM. 

 

 

 

 

4. ORGANIZAREA 

 
4.1. Organizatorul de sine stătător: 



4.1.1. Ia decizii în privinţa  organizării şi prestării serviciului SMS Concurs “Eşti Atent - Ai Talent”, în 

conformitate cu prezentul Regulament. Publică prezentul Regulament şi-l aduce la cunoştinţa 

Participanţilor pe calea anunţării publice în reţeaua Internet, pe site-ul www.moldcell.md . 

4.1.2. Până a începe prestarea serviciului SMS Concurs “Eşti Atent - Ai Talent” pentru Participanţi, în 

conformitate cu prezentul Regulament, determină ordinea, condiţiile şi termenii începerii 

funcţionării serviciului SMS Concurs “Eşti Atent - Ai Talent”. 

4.1.3. În caz de necesitate, atrage experţi pentru pregătirea, întocmirea şi aprecierea documentelor 

necesare. 

4.1.4. Aprobă altă documentaţie necesară.   

4.1.5. Oferă Participanţilor diferite premii de consolare, în procesul de utilizare de către Participanţi a 

serviciilor  Organizatorului în conformitate cu prezentul Regulament, la discreţia sa. 

4.2. Serviciul Organizatorului sub formă de SMS Concurs în conformitate cu prezentul Regulament, poate fi 

utilizat de către Abonaţii oricăror Operatori de telefonie naţionali, cărora aceşti Operatori de telefonie le 

acordă accesul la astfel de servicii. Pentru utilizarea acestor servicii, numărul de telefon al Abonatului la 

momentul încercării de a expedia Solicitarea la adresa Organizatorului pentru primirea accesului către 

serviciile Organizatorului, trebuie să fie în stare activă. Abonatul poate participa în cadrul Concursului doar în 

cazul în care are în cont mijloace suficiente pentru a transmite mesaj SMS în cadrul Concursului.. 

4.3. Abonatul devine Participant al Concursului SMS în condiţiile prezentului Regulament, după expedierea unui 

SMS în format corect, în conformitate cu prezentul Regulament, la Numărul de Telefon alocat de Organizator 

pentru prestarea serviciului SMS Concurs şi numai după aceea, acest Abonat va fi înregistrat de către 

Organizator în calitate de Participant al Concursului SMS .  

4.4. Participarea în cadrul Concursului SMS, în conformitate cu prezentul Regulament. constituie o acţiune 

benevolă şi absolut voluntară din partea Abonatului. Organizatorul în nici un mod, prin acţiuni evidente sau 

ascunse, nu obligă şi nu forţează Abonaţii să utilizeze serviciile prestate de Organizator.  

4.5. Participarea în cadrul concursului SMS are loc prin intermediul expedierii mesajelor SMS de către abonaţii 

reţelelor de telefonie mobila din RM de pe telefonul mobil. 

4.6. Participantul este obligat să respecte întocmai toate regulile de prestare şi utilizare a serviciilor 

Organizatorului stabilite în prezentul Regulament.  

4.7. Prezentul regulament intra in vigoare din 11.10.2013 (ora 21:40). 

 

5. REGULILE  DE  DESFĂŞURARE 

5.1. Fiecare Abonat care a hotărât să participe în cadrul Concursului, va expedia un Mesaj SMS cu cuvîntul cheie 

al săptămînii, ce va fi rulat în cadrul emisiunilor televizate al proiectului televizat „Moldova are Talent” la 

numarul indicat al Concursului şi, prin aceasta, îşi va manifesta acordul la înregistrare în calitate de 

Participant la Concurs.  

5.2. În procesul expedierii Mesajelor SMS de către Participant la numarul 78700000 cu tarif standard, în strictă 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament al desfăşurării Concursului, aceştia vor putea participa la 

Concurs, realizând consecutiv următoarele acţiuni: 

5.2.1. In perioada de derulare a Concursului, participantii pot trimite mesaje SMS cu textul ce va conţine 

cuvîntul cheie al sătămînii, ce va fi rulat în cadrul emisiunii televizate„Moldova are Talent” la Prime 

TV, la numarul de telefon pus la dispozitie de Organizator, respectiv 78700000, numar cu tarif 

standard. 

5.2.2. Mesajele SMS primite din partea participantilor cu textul ce va conţine codul secret vor alcatui baza de 

date din care la finalul Concursului se vor desemna câştigătorii prin extragere. 

5.2.3. În cazul în care mesajul SMS expediat de participant şi recepţionat de Organizator la numărul 

78700000 nu va contine  textul  cuvintului cheie al săptămînii în cauză,  sau în cazul expedierii 

mesajului SMS din greşeală sau în formatul incorect acesta nu va putea pretinde la premiile 

Concursului, mesajul SMS dat nefiind luat in calcul. Dar în acest caz din contul Participantului la 

Concurs va fi extrasă suma egală cu costul unui Mesaj SMS expediat în cadrul Concursului 

5.3. Perioada de funcţionare a serviciului Organizatorului sub formă de SMS Concurs conform prezentului 

Regulament este stabilită de Organizator: 11.10.2013 (21:40:00) – 20.12.2013 (23:59:00) 

5.4. Determinarea câştigătorului: 

5.4.1. Pentru stabilirea Câştigătorului Concursului, Organizatorul înregistrează numărul de telefon al 

fiecărui Participant din reţeaua de telefonie mobilă şi continutul mesajului SMS 

5.4.2. Toţi Participanţii vor fi identificaţi după numărul de telefon mobil. 

5.4.3. Concursul va fi desfăşurat în 2 etape: 

5.4.3.1. Prima Etapă 

5.4.3.1.1. Începînd cu data de 11.10.2013 şi pînă pe date de 29.11.2013 vor fi difuzate 

8 emisiuni TV din cadrul Etapei Audiţiilor proiectului “Moldova are Talent”, 

în cadrul cărora, vor fi rulate cîte un cuvînt cheie, pe care telespectatorii 

urmează sa-l expedieze prin SMS la nr de telefon 78700000, în decurs de o 

săptămînă din momentul rulării, pîna la translarea ediţiei următoare. 

 

Nr Start End 

1 11.10.2013 18.10.2013, ora 21.00 

http://www.moldcell.md/


2 18.10.2013 25.10.2013, ora 21.00  

3 25.10.2013 01.11.2013, ora 21.00 

4 01.11.2013 08.11.2013, ora 21.00 

5 08.11.2013 15.11.2013, ora 21.00 

6 15.11.2013 22.11.2013, ora 21.00 

7 22.11.2013 29.11.2013, ora 21.00 

8 29.11.2013 01.12.2013, ora 23.59 

 

5.4.3.1.2. După finisarea translării celor 8 emisiuni, se va efectua prima extragere. În 

cadrul primei extragere vor participa toate SMS –urile valide expediate în 

perioada: 11.10.2013 – 01.12.2013 (23:59). În calitate de premiu pentru 

prima etapă a concusrsului va fi Apple iPad mini  

5.4.3.1.3. Extragerea va avea loc în regim de timp real, in cadrul emisiunii televizate 

Prima Ora (Prime TV), pe data de 03.12.2013 

5.4.3.1.4. Rezultatele Concursului vor fi comunicate Participanţilor atît în direct în 

cadrul emisiunii televizate Prima Ora (Prime TV) cît şi în decurs de 3 (trei) 

zile lucrătoare, din momentul încheierii acestuia, prin publicarea informaţiei 

pe site-ul www.moldcell.md.şi prin intermediul apelurilor telefonice şi a 

expedierii mesajelor SMS către Câştigători. 

 

5.4.3.2. A doua Etapă 

5.4.3.2.1. Etapa II se va desfăşura în cadrul celor 2 Semifinale, timp de 2 săptămîni 

consecutive, începînd cu data de 13 şi 20 decembrie 2013, în cadrul cărora, 

vor fi rulate cîte un cuvîn cheie, pe care telespectatorii urmează sa-l 

expedieze prin SMS la nr de telefon 78700000, în decurs de o săptămînă, 

pîna la translarea ediţiei următoare.  

5.4.3.2.2. Toţi particiăanţii primei etape a concusrsului, inclusiv şi acei Participanţi 

care vor expedia cuvintele cheie din cadrul Etapei II (Semifinalelor) vor 

participa în cadrul celei de a doua Extrager, unde se va pune în joc cel de-al 

doilea premiu, Apple iPhone 5 

5.4.3.2.3. Extragerea va avea loc on-line, in cadrul emisiunii televizate Prima Ora 

(Prime TV), pe data de 24.12.2013. În cadrul celei dea doua extragere vor 

participa toate SMS –urile valide expediate în perioada; 11.10.2013 – 

22.12.2013 (23:59). 

5.4.3.2.4. Rezultatele Concursului vor fi comunicate Participanţilor atit in direct în 

cadrul emisiunii televizate Prima Ora (Prime TV) cît şi în decurs de 3 (trei) 

zile lucrătoare, din momentul încheierii acestuia, prin publicarea informaţiei 

pe site-ul www.moldcell.md.şi prin intermediul apelurilor telefonice şi a 

expedierii mesajelor SMS către Câştigători. 

 

5.5. Numărul de Solicitări pe care le poate expedia Participantul este limitat de condiţiile planului tarifar utilizat şi 

mijloacele băneşti din contul acestuia.  

5.6. Condiţiile prezentului Regulament sunt aduse la cunoştinţa Abonaţilor/Participanţilor de către Organizator pe 

calea anunţării publice, prin intermediul plasării lui pe site-ul  www.moldcell.md.   

5.7. În cazul în care Abonatul şi/sau Participantul întreprinde orice acţiuni sau face încercări de a întreprinde astfel 

de acţiuni: 

 Care încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova; 

 Abonatul şi/sau Participantul încearcă să comită sau comite careva acţiuni frauduloase; 

 Abonatul şi/sau Participantul întreprinde careva acţiuni contrare politicii comerciale a 

Organizatorului; 

 Acţiunile Abonatului şi/sau Participantului încalcă sau pun sub pericol funcţionarea 

normală a oricărui segment al reţelei de telecomunicaţie de transmitere a informaţiei, 

utilizate pentru prestarea serviciilor de către Organizator, ce se referă la prezentul 

Regulament; 

 Abonatul şi/sau Participantul întreprinde careva acţiuni care total sau parţial nu corespund 

condiţiilor prezentului Regulament.  

 
Operatorii de telefonie mobilă şi/sau Organizatorul sunt în drept să suspende accesul unui astfel de Abonat la 

numărul scurt deschis în cadrul Concursului. sau la utilizarea oricărui produs sau serviciu al Organizatorului, 

temporar sau total, până la înlăturarea completă a unor astfel de acţiuni sau încercări de acţiuni din partea 

Abonatului şi/sau Participantul.  

5.8. Expedierea de către Abonat a oricărui mesaj la Numărul de Telefon, indicate în prezentul Regulament, 

confirmă acceptarea de către acest Abonat a tuturor condiţiilor prezentului Regulament.  

5.9. Premiile vor fi ridicate in baza unui act de identitate. 

5.10. Premiul nu se va elibera în echivalent bănesc şi nici nu poate fi returnat sau schimbat. 



5.11. Dacă în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare din momentul determinării câştigătorului, nu se va reuşi să se ia 

legătura cu Câştigătorul, acesta va fi lipsit de dreptul de a intra în posesia premiului. 

5.12. Organizatorul îi oferă Abonatului şi/sau Participantului posibilitatea de expediere a mesajelor SMS în cadrul 

Concursului, în exclusivitate, în limitele zonei de acoperire a reţelei Organizatorului.  

5.13. Organizatorul nu primeşte nici o pretenţie în ceea ce priveşte timpul de livrare a mesajului SMS din partea 

Operatorului în reţeaua căruia este înregistrat Abonatul şi avertizează Abonatul despre faptul că procesarea 

mesajelor nu este momentană şi poate dura până la 12 ore.  

5.14. Pentru determinarea câştigătorilor vor fi luate în consideraţie doar mesajele SMS, expediate de pe 

echipamente terminale de comunicaţii mobile, fără utilizarea cărorva echipamente tehnice suplimentare. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu lua în consideraţie rezultatele acelor Participanţi, pe care îi suspectă 

că au utilizat astfel de echipamente tehnice. 

 

 

6. Dispoziţii finale 

 

6.1. Organizatorul este în drept să modifice prezentul Regulament unilateral, fără informarea prealabilă a 

Participanţilor, prin publicarea versiunii modificate a Regulamentului pe site-ul www.moldcell.md  

6.2. În caz de încetare anticipată de către Organizatorul proiectului „Moldova are Talent” a proiectului “Moldova 

are Talent” la postul de televiziune al Organizatorului „PRIME TV”, Concursul va înceta şi Organizatorul nu 

va purta răspundere faţă de Particpanţi pentru concesinţele ce vor surveni.  

6.3. La Concursul SMS vor participa doar mesajele SMS ce corespund cerinţelor acestui Regulament. 

6.4. Expedierea mesajelor SMS în cadrul serviciului SMS Concurs este o acţiune benevolă a abonatului pentru 

participare la serviciu şi reprezintă confirmarea faptului că abonatul a acceptat condiţiile prezentului 

Regulament. De asemenea, abonatul îşi asumă responsabilitatea pentru toate consecinţele participării. 

 

 

 

 

Organizator 

IM “Moldcell” SA 

 


