
ACT ADIȚIONAL Nr. 1 din 1 Noiembrie 2022 

La Regulamentul SMS Extragere 

 

SMS Extragere - campanie de promovare a produselor şi serviciilor companiei Moldcell, organizată 

pentru abonaţii Moldcell în scopuri publicitare, şi care se va desfășura începând cu 01 Noiembrie 2022 și 

va continua până în 30 Noiembrie 2023.  

Participant - persoană fizică, posesorul numărului de telefon conectat/portat la planurile tarifare Cartelă 

Moldcell / Abonament Moldcell sau la alte planuri tarifare, care s-a abonat la Opţiunea ”250 MB trafic 

Internet pe zi” la preţ de 3 lei/1 zi.  

Codul Participantului - cod unic recepţionat de către abonat în cazul activării Opţiunii ”250 MB trafic 

Internet pe zi” şi în cazul menținerii active a Opţiunii prin expedierea unui mesaj SMS cu orice text în afară 

de cifra 1 sau 2 la numărul scurt 1212. Abonarea la Opţiunea ”250 MB trafic Internet pe zi” și menținerea 

activă a acesteia oferă posibilitatea Participantului de a lua parte la extragerile din cadrul SMS Extragerii 

şi a primi premiul stabilit conform prezentului Regulament.  

Câştigătorul SMS Extragerii - posesorul numărului de telefon, codul de participare al căruia a fost 

desemnat drept câştigător în urma extragerii.  

Incepind cu 1 Noiembrie 2022 Opţiunea ”20 MB trafic Internet pe zi” cu doi lei/zi  si Opţiunea ”200 MB 

trafic Internet pe zi”  cu doi lei/zi, va fi modificată cu Opţiunea ”250 MB trafic Internet pe zi” cu trei lei/zi. 

Odată ce a fost tarifat pentru abonarea la Opţiune şi/sau pentru menţinerea activă a acesteia, zilnic, 

abonatul are posibilitatea să utilizeze serviciul Internet din contul a 250 MB valabili până la sfârşitul zilei. 

Opţiunea 250 MB trafic Internet pe zi" este valabilă până la sfârşitul zilei (23:59) şi va expira indiferent 

dacă abonatul a utilizat sau nu serviciile incluse. Odată cu epuizarea/expirarea Opțiunii "250 MB trafic 

Internet pe zi", abonatul va fi tarifat pentru sesiunile de Internet conform Ofertei de preţuri.   

 

I. Secțiunea 1.  Condiții generale, se modifică p. 1.4 și 1.5 în următoarea redacție:  

1.4. Abonatul se va abona la Opțiunea „250 MB trafic internet pe zi” și va fi înscris pentru participare 

la SMS extragere. 

1.5 La Planul Tarifar Cartelă, la reperfectarea contractului pe o alta persoană, în cazul în care abonatul 

a avut Opțiunea "250 MB trafic Internet pe zi" activată, acesta va rămâne activ și după reperfectare. 

II. Secțiunea 2. Condițiile de desfășurare a SMS Extragere, se modifică p. 2.1 și 2.2 

2.1.  SMS Extragere se va modifica  din 01 Noiembrie 2022, începând cu ora 00:00:00. Compania Moldcell 

îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral durata de desfăşurare a SMS Extragerii cu 3 zile înainte de data 

introducerii modificării.  

2.2.  La SMS Extragere participă abonaţii care începând cu 01 Noiembrie 2022 au activat Opţiunea ”250 

MB trafic Internet pe zi”.  Abonarea la Opţiunea ”250 MB trafic Internet pe zi” pentru abonaţi are loc 

prin următoarele metode : 

-     expedierea unui mesaj SMS fără text la numărul scurt 1212; 



-     USSD  meniu *202*6#ok sau *222*1*1*6#OK și activarea opțiunii de 250 MB la 3 lei/zi; 

-     Prin My Moldcell  opțiunile mele  Opțiuni Internet 

 

III. Secțiunea 3 Regulile de desfăşurare a extragerilor, se modifică p. 3.1, 3.2,  3.3 și 3.6  în 

următoarea redacție: 

3.1.  Extragerile zilnice de luni până joi se vor efectua în baza unui program electronic special „Moldcell 

Drawing", care va alege aleatoriu din baza codurilor abonaţilor cu Opţiunea ”250 MB trafic Internet pe zi” 

activă la ziua  extragerii. 

Notă: Extragere cu succes va fi considerată extragerea în cadrul căruia va fi selectat drept câştigător un 

cod de participare cu Opţiunea ”250 MB trafic Internet pe zi” activă. 

 

 3.2.  Începând cu data de 01 Noiembrie 2022,  zilnic, de luni până joi (cu excepţia zilelor când se va extrage 

premiul mare), se va oferi câte un premiu în valoare de 1000 lei, care va fi alocat pe contul mobil al 

Participantului. La extragerea premiului zilnic de 1000 lei de luni până joi (ce se va aloca pe contul 

numărului de telefon câştigător al abonatului) vor participa toate codurile Participanţilor, numărul cărora 

în zilele precedente a avut Opţiunea ”250 MB trafic Internet pe zi” activă.  

3.3. O dată pe săptămână (în fiecare zi de duminică) în calitate de premiu mare se va oferi un telefon tip 

Smartphone sau tabletă.  La extragerea premiului mare săptămânal - un telefon tip Smartphone/tabletă, 

vor participa toate codurile Participanţilor, care au avut activă Opţiunea ”250 MB trafic Internet pe zi” din 

momentul ultimei extrageri săptămânale până la extragerea propriu-zisă (6 zile), conform condiţiilor 

prezentului Regulament. 

3.6. În cazul în care în termen de 60 zile din momentul informării câștigătorului sau publicării rezultatelor 

extragerii, Câştigătorul nu se va prezenta pentru a ridica premiul, organizatorul îşi rezervă dreptul de a 

utiliza premiul respectiv în mod unilateral.  

  

IV. Secțiunea 4 Premiile oferite în cadrul SMS Extragerii, se modifică p.  4.2 în următoarea redacție: 

4.2. Compania Moldcell își rezervă dreptul de a modifica premiile oferite în cadrul extragerilor 

săptămânale.   

Premii săptămânale Perioada  

 Samsung Galaxy M23  
 

01.11.2022 – 29.12.2022  

 Xiaomi Redmi 9C 01.01.2023 –  28.02.2023 

 Samsung Galaxy A03 01.03.2023 –  30.04.2023 

 

VI. Secțiunea 6 Exprimarea acordului la participare în cadrul SMS Extragerii şi acceptarea condiţiilor de 

participare, se modifică p.  6.1  în următoarea redacție: 



6.1. Abonarea la Opţiunea ”250 MB trafic Internet pe zi” în perioada SMS Extragerii constituie 

manifestarea consimțământului de participare în SMS Extragere.  

 

VIII. Secțiunea 8, Obligaţiile câştigătorului, se modifică p.  8.2 și se completează  în următoarea redacție: 

8.2.  Participantul care, a câştigat premiul în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se 

obligă să primească premiul respectiv conform regulilor stabilite de prezentul Regulament sau  

este în drept să refuze premiul câștigat prezentînd refuzul în scris sau verbal la telefon, de a intra în posesia 

premiului respectiv în termenii stabiliţi în p. 5.2. al prezentului Regulament.  

Premiul nu poate fi schimbat pe un alt dispozitiv sau oferi echivalentul în bani, la solicitarea câștigătorului.  

 

IX. Prevederile prezentului act adițional intră în vigoare din data de 1 Noiembrie 2022, 

X. Restul prevederilor Regulamentului  SMS Extragere, rămân nemodificate. 


