
REGULAMENT 

cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de prestare de către Organizator a serviciilor către  Abonaţi 
Moldcell (Abonaţi), sub formă de servicii SMS Voting “Simpatia publicului” la postul de televiziune 

“Prime TV”, în cadrul proiectului “Moldova are Talent”, pe teritoriul Republicii Moldova 

mun. Chişinău                                             11 octombrie 2013 

Articolul 1 – GENERALITĂŢI 

cu privire la ordinea, condiţiile şi regulile de prestare de către Organizator a serviciilor către  Abonaţi 
Moldcell (Abonaţi), sub formă de servicii ale Organizatorului SMS Voting, la postul de televiziune „PRIME 

TV”, în limitele proiectului „Moldova are Talent”, pe teritoriul Republicii Moldova 

1.1. Prezentul Regulament este întocmit între compania Moldcell (în continuare - Organizator), şi abonatul 
telefoniei mobile – utilizator al serviciului SMS Voting „Simpatia publicului” (in continuare - Abonat).  

1.2. Prezentul Regulament a fost întocmit şi aprobat oficial de către Organizator pentru a fi  anunţat public în 
conformitate cu Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi determină condiţiile generale, ordinea şi 
regulile de prestare de către Organizator a serviciilor pentru Abonaţi, sub formă de servicii SMS Voting 
„Simpatia publicului” la postul de televiziune „PRIME TV”, în cadrul proiectului „Moldova are Talent” (în 
continuare – SMS Voting), pe teritoriul Republicii Moldova şi are puterea unei oferte publice pentru toţi 
Abonaţii din numele Organizatorului.  

 
Articolul 2 – OBIECTUL 

ordinii, condiţiilor şi regulilor de prestare de către Organizator a serviciilor către Abonaţi, sub formă de 
servicii ale Organizatorului SMS Voting, la postul de televiziune „PRIME TV”, în cadrul proiectului „Moldova 

are Talent”, pe teritoriul Republicii Moldova 

2.1. „SMS Voting”, conform prezentului Regulament, este un serviciu interactiv prestat de Organizator 
Abonaţilor săi, care dă posibilitate acestora să voteze participantul preferat pentru a asigura participarea 
în Semifinala 2 a Emisiunii∕Concurs “Moldova are Talent” prin intermediul mesajelor SMS transmise prin 
reţeaua Organizatorului. 

2.2.  „Solicitarea abonatului” presupune, în limitele prezentului Regulament, mesaje SMS trimise la 
Numerele Speciale de Telefon utilizate de Organizator pentru prestarea serviciilor SMS Voting în cadrul 
proiectului „Moldova are Talent”.  

Articolul 3 – ORGANIZAREA 

ordinii, condiţiilor şi regulilor de prestare de către Organizator a serviciilor către Abonaţi, sub formă de 
servicii ale Organizatorului SMS Voting, la postul de televiziune „PRIME TV”, în cadrul proiectului „Moldova 

are Talent”, pe teritoriul Republicii Moldova 

3.1 Organizatorul de sine stătător: 
a. În caz de necesitate, atrage experţi pentru pregătirea, întocmirea şi aprecierea documentelor 

necesare. 
b. Aprobă altă documentaţie necesară.   

3.2 Pentru utilizarea serviciului de „SMS Voting”, numărul de telefon al Abonatului trebuie să fie în stare 
activă la momentul încercării de a expedia Solicitarea la adresa Organizatorului pentru primirea accesului 
la serviciile prestate,. În caz de insuficienţă a creditului Abonatului pe conturile sale GSM, Abonatul nu 
poate primi accesul la serviciile indicate în prezentul Regulament. 

3.3 Abonatul devine utilizatorul serviciilor SMS Voting în condiţiile prezentului Regulament, după expedierea, 
în formă corectă, a Solicitării de a primi accesul la serviciile prestate de către Organizator, prin 
intermediul Numerelor Speciale de Telefon utilizate de Organizator în conformitate cu cerinţele 
prezentului Regulament, şi numai după aceea, Abonatul va fi înregistrat de către Organizator în calitate 
de utilizator al serviciilor de SMS Voting.  

3.4 Abonatul care utilizează serviciile Organizatorului sub formă de SMS Voting, prin prezentul Regulament, 
este în drept: 
3.4.1.  să utilizeze personal sau să nu utilizeze serviciile Organizatorului sub formă de SMS Voting, în 

conformitate cu prezentul Regulament.  



3.5 Utilizarea serviciilor Organizatorului, ce se referă la prezentul Regulament, de către orice Abonat 
constituie o acţiune neobligatorie 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 de SMS Voting.  

3.6 Abonatul care este utilizator al serviciilor Organizatorului, sub formă de SMS Voting, conform prezentului 
Regulament, este obligat să respecte întocmai toate regulile de prestare şi utilizare a serviciilor în cauză.  
 

Articolul 4 – REGULILE  DE  DESFĂŞURARE  

a ordinii, condiţiilor şi regulilor de prestare de către Organizator a serviciilor către Abonaţi, sub formă de 
servicii ale Organizatorului SMS Voting, la postul de televiziune „PRIME TV”, în limitele proiectului „Moldova 

are Talent”, pe teritoriul Republicii Moldova 

4.1. La postul de televiziune „PRIME TV” Organizatorul anunţă public Numărul / Numerele Speciale de 
Telefon si preţurile serviciilor SMS voting, prin intermediul cărora Abonaţii vor putea expedia mesaje SMS 
pentru susţinerea participanţilor preferaţi, care au obţinut cel puţin doi de “DA” din partea Juriului, pentru 
a califica participantul preferat în Semifinala 2 în cadrul Emisiunii∕Concurs „Moldova are Talent”.  

4.2. Serviciul prestat de Organizator pentru Abonaţi, conform prezentului Regulament reprezintă: votarea în 
cadrul etapei Audiţiilor proiectului „Moldova are Talent” (8 emisiuni TV), în urma căruia telespectatorii vor 
putea vota, pe parcursul întregii săptămîni Participantul Preferat al Publicului, dintre cei care au obţinut 
cel puţin doi de “DA” din partea Juriului, pentru a-l califica în etapa de Semifinală 2 a Emisiunii∕Concurs 
“Moldova are Talent”. 

4.3. Fiecare Abonat poate să voteze pentru Participantul Preferat prin intermediul SMS Voting, el urmînd să 
transmită unul sau mai multe mesaje SMS la numărul scurt de SMS 1515, preţul unui SMS va constitui 8 
MDL (TVA inclus). 

4.4. După expedierea Solicitării respective, fiecare Abonat va primi informaţia că Solicitarea sa a fost 
acceptată. De asemenea, Abonatul va primi de la Organizator următoarea informaţie: 

a. în caz de expediere a Solicitării Abonatului în format corect, Abonatul va primi o notificare că 
votul acestuia este acceptat.  

b. în cazul unui format incorect al Solicitării Abonatului, aceste va primi o notificare că votul este 
respins, conform prezentului Regulament.  

4.5. Toate Solicitările Abonaţilor, expediate de către Abonaţi la Numerele Speciale de Telefon se tarifează 
prin scăderea mijloacelor băneşti de pe conturile Abonaţilor, în conformitate cu tarifele stabilite în 
condiţiile prezentului Regulament. 

4.6. Organizatorul are dreptul să nu accepte şi/sau refuze orice Solicitare  în cazul în care această Solicitare 
a Abonatului va avea următorul conţinut:    

 format text incorect, 

 informaţie publicitară, 

 informaţie cu caracter sexual, erotic sau pornografic, 

 informaţie cu propunere cuiva de la cineva a careva mărfuri sau servicii, 

 informaţie care nu poate fi utilizată la canalul de televiziune „PRIME TV”,  

 limbaj necenzurat, 

 numere de telefoane, adrese (poştale şi electronice), nume, 

 denumiri de agenţi economici, denumiri de mărci comerciale, ţări, regiuni, 

 informaţie cu caracter politic etc., 

 orice informaţie de oricare caracter ce nu corespunde politicii interne a Organizatorului şi cerinţelor 
prezentului Regulament şi încalcă legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. 

4.7. Solicitările Abonatului neacceptate şi refuzate nu vor fi tarifate.  
4.8. Perioada de funcţionare a serviciului SMS Voting va începe la sîrşitul fiecărei emisiuni, în urma căruia 

Abonaţii vor putea vota, pe parcursul întregii săptămîni Participantul Preferat al Publicului, dintre cei care au 

obţinut cel puţin doi de “DA” din partea Juriului, pentru a-l califica în etapa de Semifinală 2, după cum 

urmează: 

– 11.10.2013: 1-a Emisiune din cadrul Etapei Audiţiilor: începînd cu sfîrşitul emisiunii – ora 
23.40, pînă la ora 21.00 18.10.2013 

– 18.10.2013: a 2-a Emisiune din cadrul Etapei Audiţiilor: începînd cu sfîrşitul emisiunii – ora 
23.40, pînă la ora 21.00  25.10.2013 

– 25.10.2013: a 3-aEmisiune din cadrul Etapei Audiţiilor: începînd cu sfîrşitul emisiunii – ora 
23.40, pînă la ora 21.00  01.11.2013 



– 01.11.2013: a 4-a Emisiune din cadrul Etapei Audiţiilor: începînd cu sfîrşitul emisiunii – ora 
23.40, pînă la ora 21.00  08.11.2013 

– 08.11.2013:a 5-a Emisiune din cadrul Etapei Audiţiilor: începînd cu sfîrşitul emisiunii – ora 
23.40, pînă la ora 21.00  15.11.2013 

– 15.11.2013: a 6-a Emisiune din cadrul Etapei Audiţiilor începînd cu sfîrşitul emisiunii – ora 
23.40, pînă la ora 21.00  22.11.2013 

– 22.11.2013: a 7-a Emisiune din cadrul Etapei Audiţiilor: începînd cu sfîrşitul emisiunii – ora 
23.40, pînă la ora 21.00  29.11.2013 

– 29.11.2013: a 8-a Emisiune din cadrul Etapei Audiţiilor: începînd cu sfîrşitul emisiunii – ora 
23.40, pînă la ora 21.00 06.12.2013 
 

4.8.1. Toate Solicitările Abonatului expediate în afara perioadei de votare, conform prezentului 
Regulament nu vot fi acceptate şi tarifate de către Organizator.  

 
4.9. Determinarea Participantului Preferat va avea loc respectînd următoarele etape:  

– Începînd cu 11 octombrie 2013, pînă la 29 noiembrie 2013,  în fiecare zi de vineri, vor fi 
difuzate 8 Emisiuni din cadrul etapei Audiţiilor proiectului “Moldova are Talent”. La sfîrşitul 
fiecărei Emisiuni, Prezentatorii vor anunţa   startul votingului. Telespectatorii vor  vor putea 
vota, pe parcursul întregii săptămîni pentru a alege Participantul Preferat al Publicului. 
Eligibili pentru voting sînt doar participanţii care au fost trecuţi de Juriu si au primit cel puţin 
doi de “DA” din partea lor. Participantul Preferat ales de Public, care a acumulat numarul 
maximal de voturi în urma rezultatelor SMS voting, dar nu a fost selectat de Juriu pentru 
Etapa Semifinalei, se va califica direct în etapa de Semifinală 2 a Emisiunii∕Concurs “Moldova 
are Talent” care se va desfăşura pe data de 20 decembrie 2013.  

– Pentru a vota, Abonaţii urmează să expedieze un SMS cu numărul de concurs al 
Participantului la numărul scurt de SMS 1515, preţul unui SMS va constituie 8 MDL (TVA 
inclus). 

– În cazul în care, în urma votingului vor fi inregistraţi mai multi participanşi ce au acumulat 
acelaşi număr de voturi, câştigătorul SMS Voting-ului „Simpatia publicului” va fi decis în urma 
unui nou SMS voting organizat în perioada 06.11.2013 – 13.11.2013. 
 

4.10. Expedierea de către Abonat a oricărui mesaj la Numerele Speciale de Telefon, indicate în prezentul 
Regulament, confirmă acceptarea de către acest Abonat a tuturor condiţiilor prezentului Regulament.  

 

Articolul 5 – Dispoziţii finale 
 

5.1. 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. 

5.2. În caz de încetare anticipată de către Organizatorul proiectului „Moldova are Talent” a proiectului 
“Moldova are Talent” la postul de televiziune „PRIME TV”, Concursul va înceta şi Organizatorul nu va 
purta răspundere faţă de Particpanţi pentru concesinţele ce vor surveni.  

5.3. La SMS Voting vor participa doar mesajele SMS ce corespund cerinţelor acestui Regulament. 
5.4. Expedierea mesajelor SMS în cadrul serviciului SMS Voting 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. 

5.5. Abonatul, expediind Solicitarea de primire a accesului la serviciile sau produsele Organizatorului sub 
formă de SMS Voting în cadrul proiectului „Moldova are Talent” difuzat pe postul de televiziune 
„PRIME TV”, împuterniceşte Organizatorul şi confirmă acordul pentru prestarea de către acesta 
Integratorului „Emotion Trading” SRL a informaţiei personale a Abonatului, şi anume: numărul de 
telefon de la care a fost expediată Solicitarea (în unele cazuri speciale), conţinutul acestei Solicitări, 
data şi ora expedierii acestei Solicitări (în toate cazurile).  

5.6. Toate întrebările şi pretenţiile în legătură cu condiţiile de desfăşurare a Proiectului „Moldova are 
Talent”, cu excepţia Serviciului SMS Voting prestate conform prezentului Regulament,  vor fi 
redirecţionate către „PRIME TV”. 

http://www.moldcell.md/


5.7. Organizatorul nu primeşte nici o pretenţie, cerere sau plângere în privinţa drepturilor de autor, în 
privinţa serviciilor şi produselor ce se referă la proiectul „Moldova are Talent”, plângerile în privinţa 
drepturilor de autor se expediază către „PRIME TV” . 
Organizatorul îi oferă Abonatului posibilitatea de expediere a Solicitării, în exclusivitate, în limitele 
zonei de acoperire a reţelei Moldcell.  

5.8. Organizatorul nu primeşte nici o pretenţie în ceea ce priveşte timpul de livrare a mesajului SMS şi 
avertizează Abonatul despre faptul că livrarea mesajelor nu este momentană şi poate dura până la 
12 ore.  

5.9. În caz de încetare anticipată şi/sau modificare de către „PRIME TV” a condiţiilor  proiectului „Moldova 
are Talent”, Organizatorul nu poartă răspundere faţă de Abonaţi pentru oricare dintre consecinţele 
acestor acţiuni.  

 

 

 ORGANIZATORUL  

 

ÎM „Moldcell” SA 

____________________ 

 

M. Barkin Secen 

Director General                                           L.S. 

 


