
REGULAMENTUL  
extragerii de premii „Ai noştri au Talent”, 

organizată în cadrul preselecţiilor pentru concursul Moldova are Talent 
 

 
Prezentul Regulament este aprobat de către Organizator (compania ÎM „Moldcell” SA, furnizor de 
servicii publice de comunicaţii electronice), în vederea organizării extragerii organizate în cadrul 
preselecţiilor desfăşurate în regiuni pentru concursul Moldova are Talent. În paralel cu preselecţiile 
pentru concurs, Moldcell va amenaja în cele 12 regiuni zona de divertisment Moldcell Arena, cu 
genericul  “Ai noştri au talent”, oferind în acest fel participanţilor posibilitatea de a câştiga premii 
de valoare de la compania Moldcell, în condiţiile prevăzute mai jos. 
 

1. Noţiuni Generale 
 

1.1. Extragerea de premii “Ai noştri au talent” (în continuare „Extragere”) organizată de către 
compania ÎM „Moldcell” este  deschisă abonaţilor Moldcell şi are ca scop promovarea 
produselor Moldcell şi a serviciilor prestate de ÎM „Moldcell” SA cu ocazia concursului Moldova 
are Talent.  

1.2. Organizatorul extragerii este compania ÎM “Moldcell” SA, care este responsabilă de 
organizarea Extragerii, selectarea câştigătorilor şi acordarea premiilor. 

1.3. Prezentul document, în continuare Regulament, este întocmit în conformitate cu legislaţia 
Republicii Moldova şi defineşte condiţiile de organizare şi desfăşurare a extragerii.  

 
2. Participare  
 
2.1. La extragere pot participa doar abonaţii Moldcell.  
 
3. Data şi locul desfăşurării Extragerii 
 
3.1. Data şi locul de desfăşurare a Extragerii sunt indicate în tabelul de mai jos:  
 

 
Data Oraş Locaţie Adresa 

 
15 mai /miercuri Nisporeni 

Casa de cultură 
Str. Alexandru cel Bun, 
55 

 
19  mai /duminică Bălţi Teatrul V. Alecsandri V. Alecsandri, 1 

 
23 mai /joi Drochia Casa de cultură Str. 31 august, 2a 

 

25 mai /sâmbătă Soroca Palat  de cultură Str. Independentei, 74 

 
29 mai /miercuri Edineţ Scoala medie nr. 1 Str. Independentei, 71 

 
1 iunie /sâmbătă Orhei 

Liceul Teoretic "Alecu 
Russo" str. Vasile Lupu nr. 13 

 
9 iunie /duminică Cahul Casa  de cultură B-dul Victoriei, 18 

 
16 iunie /duminică Comrat Casa de cultură Str. Lenina, 196 

 
20 iunie / joi Ungheni Liceul Vasile Alecsandri Str. Natională, 11 

 
23 iunie /duminică Hâncești 

Casa de cultură 
Str. Mihalcea Hincu, 
130 

 

26 iunie /miercuri Cauşeni Casa de cultură 
Str. Alexei Mateevici, 
11 

 

28-29 iunie /vineri  - 
sâmbătă Chisinau 

Teatrul opera si balet 
Bd. Stefan cel Mare, 
152 

 



4. Mecanismul Campaniei   
 
4.1. Pentru a participa la Extragere, abonaţii Moldcell trebuie:  

- să procure orice produs sau serviciu Moldcell în cadrul Moldcell Arena  
- sa reîncarce contul Moldcell cu suma minimă de 50 de lei  
- să procure orice material promoţional Moldcell în cadrul Moldcell Arena   
- să procure acces în zona de agrement Joy Time ori Foto în cadrul Moldcell Arena   
- să primească cuponul de participare la Extragere şi să se asigure că o parte de cupon va fi 

pusă în bolul special aflat în cadrul Moldcell Arena, iar cealaltă parte este păstrată de 
abonat;  

- să fie prezent începând cu ora 17:30 la extragerea de premii desfăşurată în cadrul Moldcell 
Arena în ziua în care a primit cuponul de participare;  

4.2. Câştigătorii extragerii vor fi stabiliţi în baza cupoanelor plasate în bol.   
 
5. Extragerea câştigătorilor 
 
5.1. Extragerea va fi efectuată în mod public de către compania ÎM „Moldcell” SA în prezenta unei 

comisii special formate.   
5.3. În cazul în care a fost extras un cupon, iar deţinătorul acestuia nu este prezent la extragere, 

atunci extragerea va continua până la momentul în care deţinătorul cuponului este prezent şi 
întruneşte condiţiile specificate în prezentul Regulament.  

5.4 În cadrul prezentei extrageri un participant poate câştiga un singur premiu. În cazul în care, 
după ce participantul a primit un premiu, iar apoi a fost extras un alt cupon al acestuia, 
extragerea va continua până la determinarea câştigătorului, ce întruneşte condiţiile prezentului 
Regulament. 

5.5. Câştigătorii extragerii vor fi determinaţi prin alegerea aleatorie a cupoanelor.  
5.6. Pe parcursul extragerii va fi întocmit Procesul – Verbal al extragerii care va fi semnat de 

membrii comisiei.   
5.7. În cadrul extragerii în total se vor acorda 1 smartphone, 3 modeme, 3 seturi promoţionale.  
 
6. Premiile  
 
6.1 În cadrul extragerii vor fi oferite următoarele premii.  

- 1 smartphone, 3 modeme, 3 seturi promoţionale, denumite în continuare Premii.  
 
6.2 Nu se acordă contravaloarea în bani a Premiilor.  
6.3 Nu se acceptă înstrăinarea Premiilor către terţi înainte de primirea Premiului.  
 
7. Înmânarea premiilor  
 
7.1. Înmânarea premiilor se va face în cadrul extragerii.  
7.2. Pentru a ridica premiile, abonatul Moldcell – câştigător va trebui să prezinte documentul de 

identitate (buletinul, permisul de conducere) şi cuponul de participare.   
7.3. Premiile vor fi oferite deţinătorilor cupoanelor de participare la extragere. Premiile nu pot fi 

transferate. Premiile nu pot fi schimbate şi nu se poate cere contravaloarea în bani a premiului.  
7.4. Pentru a obţine premiul, câştigătorul trebuie să întrunească toate condiţiile enumerate în 

prezentul Regulament.  
 
8. Dispoziţii finale  
 
8.1. Organizatorii campaniei nu sunt răspunzători de plata altor taxe sau a altor obligații financiare 

legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câștigătoare. 



8.2. Validarea câștigătorilor şi modul în care aceasta promoție se organizează reprezintă dreptul 
exclusiv al Organizatorului. 

8.3. Încălcarea oricărei condiţii necesare pentru primirea premiului, are drept consecinţă refuzul de 
înmânare a premiului, indiferent de faptul dacă sunt respectate celelalte condiţii. Înregistrarea 
participării la extragere prin lăsarea cuponului în bolul plasat în cadrul Moldcell Arena, 
confirmă faptul că participantul a luat cunoştinţă şi a acceptat toate prevederile şi condiţiile 
prezentului Regulament. 


