REGULAMENTUL CAMPANIEI
“ANIVERSARE 120”
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORII
1.1. Campania "ANIVERSARE 120", în continuare “Campania”, este organizată și desfășurată de către
CĂLĂRAȘI DIVIN SRL, cu sediul în or. Călărași, str. Călărașilor 10 și CĂLĂRAȘI DIVIN PLUS SRL, cu
sediul în mun. Chișinău, str. Columna 170, denumiți în continuare "Organizatori".
1.2. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial
al Campaniei, denumit în continuare“Regulamentul”.
1.3. Regulamentul va fi făcut public pe site-ul www.calarasidivin.md, la data de 14.09.2016, ora 09:00:00.
1.4. Campania va fi gestionată de către MY MEDIA MOTION GROUP S.R.L. cu sediul în mun. Chișinău,
str. C. Negruzzi 2/3, of. 13, în calitate de reprezentant al Organizatorilor, denumită în cele ce urmează
“Agenția”.
SECTIUNEA 2. ARIA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI
2.1. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu excepția unităților
comerciale de tip Duty Free. Campania nu este valabilă pentru produsele procurate în afara Republicii
Moldova.
SECTIUNEA 3. PERIOADA CAMPANIEI
3.1. Campania se va desfășura în perioada 14 septembrie 2016, ora 09:00:00 – 11 ianuarie 2017, ora
14:59:59 inclusiv (denumită în continuare “Perioada Campaniei”).
3.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, acesta fiind obligatoriu pentru toți
participanții/participanții cîștigători/cîștigători. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica, în mod
unilateral, prezentul Regulament pe parcursul Campaniei, prin întocmirea de Acte adiționale, urmând ca
modificările să intre în vigoare de la data publicării actelor adiționale pe site-ul www.calarasidivin.md.
3.3. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica perioada și alte condiții ale Campaniei pe parcursul
derulării acesteia, respectând condițiile de p. 1.3., 3.2.
3.4. După finalizarea Campaniei, la data de 15.01.2017 va avea loc „Marea Extragere”.
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. La această Campanie/Marea Extragere poate participa orice persoana fizică, cetățean al Republicii
Moldova, cu capacitate juridică deplină care are vârsta de minim 18 ani împliniți la data participării în
Campanie și/sau Marea Extragere, cu domiciliul sau reședința în Republica Moldova, (în continuare
Presoana Fizică) și care întrunește condițiile prezentului Regulament.
4.2. Nu pot participa în Campanie/Marea Extragere angajații Organizatorilor, ai Agenției și ai celorlalte
companii antrenate în organizarea și derularea Campaniei/Marea Extragere, precum și rudele de gradul 1 ale
acestora.
SECTIUNEA 5. PRODUS PARTICIPANT
5.1. Produs Participant reprezintă orice produs fabricat și îmbuteliat de CALARASI DIVIN SRL care
întunește cumulativ următoarele condiții:
-conține o bulină răzuibilă cu mesajul «ANIVERSARE 120» și cod unic compus din 8 caractere
(combinație de cifre și/sau litere) sub strat protector răzuibil, în continuare bulină răzuibilă. (vezi fig. 1);
-este specificat în anexa Nr. 1 la prezentul Regulament;
-data indicat în bonul fiscal aferent produsului participant, se încadrează în Perioada Campaniei.
5.2. Organizatorii își rezervă dreptul de aplicare/neaplicare a bulinelor răzuibile, pe produsul fabricat și
îmbuteliat de CĂLĂRAȘI DIVIN SRL, la propria discreție, persoanele terțe nefiind în drept să înainteze
careva condiții și/sau pretenții.
5.3.După expirarea Perioadei Campaniei, Produsele Participante, astfel cum sunt acestea descrise mai sus, își
pierd această calitate, iar Organizatorii nu vor mai avea nici o responsabilitate și/sau nici o obligație în

legătură cu nici o circumstanță care ar putea eventual conduce persoana fizică la concluzia actualității ori
continuării Campaniei.
5.4. Bulinele răzuibile și bonurile fiscale se păstrează până la sfârșitul Campaniei și/sau Marei Extrageri
și/sau ridicarea premiilor și/sau ofertelor de preț special.

SECTIUN
fig. 1
SECȚIUNEA 6. MECANISMELE CAMPANIEI ȘI MAREI EXTRAGERI
6.1. Mecanismul Campaniei:
6.1.1. Pentru a deveni participant la Campanie, Persoana Fizică trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiții:
a) cetățean al Republicii Moldova.
b)18 ani împliniți la data participării în Campanie.
c) să dețină cu titlu de proprietate bulina răzuibilă și bonul fiscal, aferente Produsului Participant.
d) să se înregistreze pe site-ul www.calarasidivin.md, în perioada 14 septembrie 2016, ora 09:00:00 – 11
ianuarie 2017, ora 14:59:59, prin completarea următoarelor câmpuri:
- Nume Prenume – cîmp obligatoriu. Se completează numele, prenumele conform buletinului de identitate.
- Numărul de contact – cîmp obligatoriu. Se completează numărul de telefon la care poate fi contactat
Participantul.
- Codul unic – cîmp obligatoriu. Se completează codul unic de pe bulina răzuibilă a Produsului Participant.
- Numărul bonului fiscal – cîmp obligatoriu. Se completează numărul bonului fiscal, aferent Produsului
Participant.
- Tipul produsului – cîmp obligatoriu. Se selectează tipul Produsului Participant din variantele, prestabilite
în respectiva celulă.
- Numele unitatii comerciale – cîmp optional. Se completează denumirea unității comerciale conform
datelor din bonul fiscal, emis la achiziția Produsului Participant.
- e-mail – cîmp optional. Se completează adresa de e-mail.
e) să confirme, prin bifă, că a luat cunoștință și este de acord cu prevederile Regulamentului;
f) să tasteze butonul”Înregistrare”.
Notă:
În rezultat, pe site se va afișa o Notificare privind confirmarea cu succes a înregistrării în Campanie. În cazul
completării și a cîmpului ”e-mail”, suplimentar la Notificarea de confirmare, Participantul va primi și la
adresa de e-mail o Notificare privind confirmarea cu succes a înregistrării în Campanie.
6.1.2. Necompletarea/completarea improprie a oricăruia dintre câmpurile obligatorii și/sau
neîntroducerea/întroducerea codului unic incorect și/sau nerespectarea Regulamentului, poate duce la
imposibilitatea înregistrării în Campanie și/sau, la decizia Organizatorilor, la invalidarea participantului
ulterior înregistării.
6.1.3.Organizatorii nu își asumă responsabilitate/obligații pentru înregistrarea datelor incorecte sau unor date
care aparțin altor persoane.
6.1.4. Codul unic de pe bulina răzuibilă a Produsului Participant oferă dreptul la o înregistrare. În cazul în
care codul unic a fost înregistrat în mod repetat, Organizatorii, Agenția și/sau companiile antrenate în
organizarea și/sau derularea Campaniei nu poartă nici o responsabilitate/obligație.

6.2. Mecanismul participării la „Marea Extragere”:
6.2.1. Pentru a deveni participant la „Marea Extragere”, Persoana Fizică trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiții:
a)cetățean al Republicii Moldova.
b)18 ani împliniți la data participării în Campanie.
c) să dețină cu titlu de proprietate bulina răzuibilă și bonul fiscal, aferente Produsului Participant.
d) să se prezinte, în perioada 12.01.2017 – 14.01.2017, la unul din centrele de eliberare, indicate în p. 7.3.,
conform programului de lucru stabilit la p. 7.3., prezentînd bulina răzuibilă și bonul fiscal, aferente
Produsului Participant, buletinul de identitate, în scopul obținerii biletului de participant la „Marea
Extragere”, denumit în contunuare “Bilet”.
e) Să completeze integral Biletul cu urmatoarele date:
- Nume Prenume – obligatoriu. Se completează numele, prenumele conform buletinului de identitate.
- IDNP – obligatoriu. Se completează codul personal din buletinul de identitate.
- Numărul de contact – obligatoriu. Se completează numărul de telefon la care poate fi contactat
Participantul.
- Codul unic – obligatoriu. Se completează codul unic de pe bulina răzuibilă a Produsului Participant.
- Numărul bonului fiscal – obligatoriu. Se completează numărul bonului fiscal, aferent Produsului
Participant.
- e-mail – optional. Se completează adresa de e-mail.
- semnătura – obligatoriu. Prin semnătură persoana confirmă veridicitatea datelor indicate în Bilet și că a
luat cunoștință și este de acord cu prevederile Regulamentului.
f) La „Marea Extragere”, să prezinte Biletul spre validare reprezentantului Agenției, să rupă biletul în două
părți, conform marcajului de divizare, ulterior o parte a Biletului o va întroduce în urna de extragere, iar
cealaltă parte a Biletului o va păstra la sine.
6.2.2. Persoana Fizică pentru fiecare bulină răzuibilă, însoțită de bon fiscal aferente Produsului Participant
poate obține cîte un Bilet. Procedura menționată la p. 6.2.1. se repetă pentru fiecare bilet.
6.2.3. Predarea către persoana fizică a Biletului se efectuează în baza procesului-verbal de predare-primire,
în care se indică datele de identitate a Persoanei Fizice, codul unic al bulinei răzuibile și numărul bonului
fiscal, aferente Produsului Participant.
SECTIUNEA 7. DESCRIEREA PREMIILOR ȘI OFERTELOR DE PREȚ SPECIAL. CENTRELE
DE ELIBERARE.
7.1. Premii si oferte de preț special supuse extragerii în Campanie:
Specificarea premiului/ofertei de preț special
7.1.1

7.1.2
7.1.3

7.1.4

Set de pocale/pahare (din 4 piese) cu logo-ul
Producătorului
(premiu zilnic)
Cutii cu bomboane
(premiu zilnic)
Ofertă de preț special Nr. 1: set de produse,
compus din vin sec-1 buc., vin perlant-1 buc.,
vin spumant-1 buc., la preț promo 1MDL/pentru
1 set.
(ofertă zilnică)
Invitatie MasterClass&Degustare la
CĂLĂRAȘI DIVIN SRL
(premiu săptămânal)

Cantitate
,unități
360

Graficul desemnării Participantului
Câștigător
14.09.2016-11.01.2017, zilnic

360

14.09.2016-11.01.2017, zilnic

360

14.09.2016-11.01.2017, zilnic

85

21.09.2016, 28.09.2016, 05.10.2016, 12.10.2016,
19.10.2016, 26.10.2016, 02.11.2016, 09.11.2016,
16.11.2016, 23.11.2016, 30.11.2016, 07.12.2016,
14.12.2016, 21.12.2016, 28.12.2016, 04.01.2017,
11.01.2017

7.1.5

Ofertă de preț special Nr. 2: divin Aniversare
120, XO /0.5. L/ , la preț promo 40 MDL pentru
1 unitate.
(ofertă săptămânală)

51

7.1.6

Sejur în Franța (pentru 2 persoane)
(premiu lunar)

4

21.09.2016, 28.09.2016, 05.10.2016, 12.10.2016,
19.10.2016, 26.10.2016, 02.11.2016, 09.11.2016,
16.11.2016, 23.11.2016, 30.11.2016, 07.12.2016,
14.12.2016, 21.12.2016, 28.12.2016, 04.01.2017,
11.01.2017
12.10.2016, 16.11.2016,
14.12.2016, 11.01.2017

NOTĂ: Oferta de preț special reprezintă certificatul eliberat de Organizatori, ce acordă Participantului Cîștigător dreptul de a
procura în magazinele specializate CĂLĂRAȘI DIVIN, bunurile (indicate la p. 7.1.3., 7.1.5., 7.2.3., 7.2.5.) la preț promo, în
condițiile indicate în Regulament.

7.2. Premii si oferte de preț special supuse extragerii la „Marei Extrageri”:
Specificarea premiului/ofertei de preț specil

7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6

Cantitate
,unitati

Set de pocale/pahare (din 4 piese) cu logo-ul Producătorului
Cutii cu bomboane
Ofertă de preț special Nr. 1: set de produse, compus din vin sec-1 buc., vin
perlant-1 buc., vin spumant-1 buc., la preț promo 1 MDL/pentru 1 set.
Invitația MasterClass&Degustare la CĂLĂRAȘI DIVIN SRL
Ofertă de preț special Nr. 2: divin Aniversare 120, XO /0.5. L/ , la preț promo
40 MDL pentru 1 unitate.
Premiul Mare – 120 000 MDL

9
25
9

Graficul
desemnării
Participantului
Câștigător
15.01.2017
15.01.2017
15.01.2017

8
3

15.01.2017
15.01.2017

1

15.01.2017

7.3. Centrele de eliberare a premiilor, ofertelor de preț special si biletelor:
Adresa centrelor de eliberare
(magazine specializate Călărași Divin)
mun. Chișinău, str. Mesager 11
mun. Chișinău, str. Armenească 44/2
mun. Chișinău, bd. Decebal 139
mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1/5
mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 17/2
mun. Chișinău, str. Igor Vieru 11/3
or. Bălți, str. Alexandru cel Bun 44
or. Călărași, str. Călărașilor 10
or. Călărași, str. Alexandru cel Bun 163
s. Bucovăț, str. Ștefan cel Mare 17 A
or. Comrat, str. Lenina 191/2
or. Cahul, str. F. Seliviorstov 9E

Program De Lucru
09:00 – 17:00 (pauză 13:00 – 14:00) luni-vineri
09:00 – 20:00 (pauză 13:00 – 14:00) luni-duminică
09:00 – 20:00 (pauză 13:00 – 14:00) luni-duminică
09:00 – 20:00 (pauză 13:00 – 14:00) luni-duminică
09:00 – 20:00 (pauză 13:00 – 14:00) luni-duminică
09:00 – 20:00 (pauză 13:00 – 14:00) luni-duminică
09:00 – 20:00 (pauză 13:00 – 14:00) luni-duminică
09:00 – 19:00 (pauză 12:00 – 13:00) luni-duminică
09:00 – 19:00 (pauză 12:00 – 13:00) luni-duminică
09:00 – 17:00 (pauză 13:00 – 14:00) luni-vineri
09:00 – 20:00 (pauză 13:00 – 14:00) luni-duminică
09:00 – 20:00 (pauză 13:00 – 14:00) luni-duminică

SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE VALIDARE A PARTICIPANȚILOR
8.1. Participantul va fi considerat validat dacă va respecta integral clauzele Regulamentului.
8.2. In situația în care nu sunt respectate prevederile Regulamentului, Organizatorii își rezerva dreptul de a
anula înregistrarea.
8.3. În situația în care exista două sau mai multe înregistrări similare a codurilor unice de pe bulinele
răzuibile sau a altor date, Organizatorii și Agenția își rezervă dreptul de a efectua verificări suplimentare. În
urma acestor verificări Organizatorii vor valida Participantul după principiul: prima înregistrare efectuată, ce
corespunde prevederilor Regulamentului.
8.4. Organizatorii nu își asumă nici o obligație și nu poartă raspundere în cazul invalidarii înregistrarilor pe
motivul depistării introducerii repetate a codurilor unice de pe bulinele răzuibile.
8.5.Participanții/Participanții cîștigători nu vor fi validați și respectiv pierd dreptul de revendicare a premiilor
și/sau ofertelor de preț special, în cazul în care din informația conținută în bonul fiscal aferent Produsului
Participant se va constata că Produsul Participant a fost procurat în intervalul orelor 22:00:00-08:00:00.

SECȚIUNEA 9. PROCEDURA DESEMNĂRII PARTICIPANȚILOR CÎȘTIGĂTORI ȘI
ACORDARE A PREMIILOR ȘI/SAU OFERTELOR DE PREȚ SPECIAL
9.1. Participantii Câștigători ai Campaniei vor fi desemnați zilnic, saptaminal si lunar, prin tragere la
sorti prin intermediul sistemului specializat Random.org.
9.1.1. Participanții care îndeplinesc condițiile Regulamentului, vor fi incluși în mod automat în baza de date
pentru a fi stabilit Participantul Câștigător a premiului și/sau ofertei de preț special, prin intermediul
sistemului specializat Random.org.
9.1.2. Desemnarea Participanților Câștigători ai Campaniei se va desfășura conform următorului program:
a) Pentru premiile și/sau ofertele de preț special extrase zilnic, Participanții Câștigători vor fi desemnați
conform graficului stabilit în punctul 7.1., între orele 15:00:00-16:00:00 în ziua de desemnare. La stabilirea
Participantului Cîștigător din data de 14.09.2016 participă Persoanele Fizice înregistrate și validate în
intervalul orelor 09:00:00-14:59:00 a datei de 14.09.2016. În restul zilelor la desemnarea Participanților
Câștigători zilnici participă toate Persoanele Fizice înregistrate și validate în intervalul orelor 15:00:00 zilei
anterioare zilei de desemnare și ora 14:59:00 zilei de desemnare a Participantului Cîștigător.
b) Pentru premiile și/sau ofertele speciale oferite săptămânal, Participanții Câștigători vor fi desemnați
săptămânal, conform graficului stabilit în punctul 7.1., între orele 15:00:00-16:00:00 în ziua de desemnare.
La stabilirea Participantului Câștigător săptămânal participă toate Persoanele Fizice înregistrate și validate,
în perioadele: 14.09.2016 ora 09:00:00 – 21.09.2016 ora 14:59:59; 21.09.2016 ora 15:00:00 – 28.09.2016
ora 14:59:59; 28.09.2016 ora 15:00:00 – 05.10.2016 ora 14:59:59; 05.10.2016 ora 15:00:00 – 12.10.2016
ora 14:59:59; 12.10.2016 ora 15:00:00 – 19.10.2016 ora 14:59:59; 19.10.2016 ora 15:00:00 – 26.10.2016 ora
14:59:59; 26.10.2016 ora 15:00:00 – 02.11.2016 ora 14:59:59; 02.11.2016 ora 15:00:00 – 09.11.2016 ora
14:59:59; 09.11.2016 ora 15:00:00 – 16.11.2016 ora 14:59:59; 16.11.2016 ora 15:00:00 – 23.11.2016 ora
14:59:59; 23.11.2016 ora 15:00:00 – 30.11.2016 ora 14:59:59; 30.11.2016 ora 15:00:00 – 07.12.2016 ora
14:59:59; 07.12.2016 ora 15:00:00 – 14.12.2016 ora 14:59:59; 14.12.2016 ora 15:00:00 – 21.12.2016 ora
14:59:59; 21.12.2016 ora 15:00:00 – 28.12.2016 ora 14:59:59; 28.12.2016 ora 15:00:00 – 04.01.2017 ora
14:59:59; 04.01.2017 ora 15:00:00 – 11.01.2017 ora 14:59:59.
c) Pentru premiile oferite lunar, Participanții Câștigători vor fi desemnați conform graficului stabilit în
punctul 7.1., între orele 15:00:00-16:00:00 în ziua de desemnare. La stabilirea Participantului Câștigător
lunar participă toți participanții înregistrați și validați în perioadele: 14.09.2016, ora 09:00:00 - 12.10.2016
ora 14:59:59; 12.10.2016 ora 15:00:00 – 16.11.2016 ora 14:59:59; 16.11.2016 ora 15:00:00 – 14.12.2016 ora
14:59:59; 14.12.2016 ora 15:00:00 – 11.01.2017 ora 14:59:59.
9.1.3. Lista Participanților Câștigători se va publica pe site-ul www.calarasidivin.md, în ziua extragerii.
Agenția va contacta Participantii Cîștigatori la numărul de telefon (indicat de participant conform
prevederilor Regulamentului) în ziua în care s-a efectuat tragerea la sorți pentru a furniza detalii despre
modalitatea prin care poate intra în posesia premiului sau ofertei de preț special. Agenția va contacta
Participantul Cîștigator de pe numărul + 373 060 111 111.
În timpul convorbirii telefonice, Participantul Cîștigator va fi rugat să furnizeze informatii detaliate (nume,
prenume, codul numeric personal din buletinul de identitate, nr. bonului fiscal și codul de pe bulină
răzuibilă, aferente produsului participant). Refuzul Participantului Cîstigător de a furniza datele solicitate în
cadrul apelului Agentiei, atrage pierderea statutului de Participant Cîștigător și dreptului de revendicare a
premiului și/sau ofertei de preț special.
În cazul în care, în mod independent de voința Organizatorilor sau Agenției, nu se va putea intra în contact
cu Participantul Cîstigător în decurs de 24 ore de la tragerea la sorți, ultimul pierde statutul de Participant
Cîștigător și dreptul de revendicare a premiului și/sau ofertei de preț special.
9.1.4. Întru scopul revendicării premiului și/sau ofertei de preț special (p. 7.1.), Participantul Cîștigător
urmează să se prezinte, în termen de 10 zile din momentul desemnării, la Centrul de Eliberare agreat cu
Agenția. Participantul Cîștigator, pentru a primi premiul și/sau oferta de preț special, va prezenta în original
bulina răzuibilă cu codul unic și bonul fiscal, aferente Produsului Participant și care au fost înregistrate pe
site-ul Companiei, buletinul de identitate. Premiile pot fi ridicate și de către reprezentantul împuternicit, care
va prezenta procura (notarial autentificată), bulina razuibilă și bonul fiscal, aferente Produsului Participant și
care au fost înregistrate pe site-ul Campaniei, buletinul de identitate, toate în original.
9.1.5.Participanții Cîștigători nu pot cere modificarea condițiilor de acordare a premiilor și/sau ofertelor de
preț special, iar acestea nu vor fi înlocuite cu alte beneficii și nici nu se va acorda contravaloarea lor în bani.
9.1.6. Participantul Cîștigător nu poate cesiona dreptul asupra premiul și/sau oferta de preț special.

9.1.7. Predarea premiului/ofertei de preț special va fi însoțită de semnarea obligatorie a unui proces verbal de
predare-primire. Procesul-verbal va conține datele de identificare ale Participantului Cîștigător
(reprezentantului împuternicit după caz), codul unic al bulinei răzuibile și numărul bonului fiscal, aferente
produsului participant și care au fost înregistrate pe site-ul Campaniei.
9.1.8. Participantul Cîștigător pierde dreptul de revendicare a premiilor și/sau ofertelor de preț special în
cazul în care nu întrunește condițiile Regulamentului și/sau în cazul în care în termen de 10 zile din
momentul desemnării nu ridică premiile și/sau ofertele de preț special.
9.1.9. În cazul nerespectării condițiilor Regulamentului, premiile și/sau ofertele de preț special nu se vor
acorda, iar Organizatorii vor proceda la propria discreție cu premiile și/sau ofertele de preț special.
9.10. Participanții Cîștigători nu vor fi validați și respectiv pierd dreptul de revendicare a premiilor și/sau
ofertelor de preț special, în cazul în care din informația conținută în bonul fiscal aferent Produsului
Participant se va constata că Produsul Participant a fost procurat în intervalul orelor 22:00:00-08:00:00.
9.2. Participanții Cîștigători la „Marea Extragere” vor fi desemnați prin tragere la sorti prin
intermediul Urnei de Extragere
9.2.1. Participantul urmează să se prezinte fizic la data de 15 ianuarie 2017, în intervalul orelor 14:00:0017:00:00 în locul indicat de Organizatori cu Biletul completat integral (p. 6.2.1. lit. d), buletinul de identitate,
bonul fiscal și bulina razuibilă, aferente Produsului Participant, unde după validarea la reprezentantul
Agentiei va rupe Biletul în două părți, conform marcajului de divizare, ulterior o parte a Biletului o va
introduce în urna de extragere, cealaltă parte a Biletului, Participantul o va păstra la sine.
9.2.2. Anterior fiecărei extrageri, reprezentantul Organizatorilor va anunța premiul sau oferta de preț special
pentru care se efectuează extragerea. După extragerea Biletului din urna de extragere, reprezentantul
Agenției va anunța datele Participantului Cîștigător indicate în biletul extras. În cazul în care va fi numit,
Participantul Cîștigător trebuie să prezinte cea de a doua parte a Biletului, bulina răzuibilă, bonul fiscal,
indicate în Bilet și buletinul de identitate.
9.2.3. In cazul în care Participantul Cîștigător nu este prezent fizic în momentul extragerii, Biletul este anulat
și procedura de stabilire a Participantului Câștigător prin extragere de Bilete din Urna de Extragere se repetă.
9.2.4. Premiile (cu excepția premiului din p. 7.2.6.) și ofertele de preț special se vor acorda instant în
momentul desemnării și validării Participantului Câștigător, cu perfectarea procesului-verbal de predare
primire.
9.2.5. Participanții Cîștigători nu pot cere modificarea condițiilor de acordare a premiilor și/sau ofertelor de
preț special, iar acestea nu vor fi înlocuite cu alte beneficii și nici nu se va acorda contravaloarea lor în bani.
Participantul Cîștigător nu poate cesiona dreptul asupra premiul și/sau oferta de preț special.
9.2.6. In momentul extragerii prezența fizică a Participantului cu Biletul, completat integral și conform
prevederilor Regulamentului, bulina răzuibilă și bonul fiscal, aferente Produsului Participant, buletinul de
identitate, toate în original, și lizibile, este obligatorie. La extragere vor participa doar Bilete ce corespund
rigorilor Regulamentului și au fost introduse în Urna de Extragere până la ora 16:59:59. Nerespectarea
cerințelor indicate mai sus atrage invalidarea Participantului.
9.2.7. Pentru revendicarea premiului și/sau ofertei de preț special Participantul Cîștigător urmează să
prezinte reprezentantului Organizatorilor sau Agentiei bulina razuibila și bonul fiscal, aferente Produsului
Participant, indicate în Bilet și înregistrate pe site-ul Campaniei, buletinul de identitate, Biletul, toate în
original și lizibile.
9.2.8. In cazul în care Participantul Cîștigător nu va întruni condițiile impuse prin Regulament pentru
ridicarea premiilor și/sau ofertelor de preț special ultimile nu se vor mai acorda, iar Organizatorii vor
proceda cu premiile și/sau ofertele speciale la propria discreție.
9.2.9. În urma extragerii premiului, indicat la p. 7.2.6. și validării Participantului Cîștigător, ultimului i se va
înmîna Certificatul de Cîștigător al premiului mare.
9.2.10. Premiul indicat în p. 7.2.6., se va acorda Participantului Câștigător prin virament la contul bancar
deschis la una din băncile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova. Cheltuielile legate de virament a
băncii Organizatorului sunt suportate de către Organizator (CĂLĂRAȘI DIVIN SRL), iar cheltuielile legate
de virament a băncii Cîștigător sunt suportate de către ultimul.
9.2.11.În scopul revendicării premiului din p. 7.2.6., în termen de 10 zile bancare din momentul desemnării
Participantului Cîștigător, acesta sau reprezentantul împuternicit (prin procură notarială) urmează să se
prezinte în locul indicat de către Organizatori, unde va prezenta Certificatul de Cîștigător a premiului mare,
bulina razuibilă și bonului fiscal, aferente Produsului Participant, indicate în Bilet și înregistrate pe site-ul
Campaniei, buletinul de identitate, procura notarială și buletinul de identitate (în cazul reprezentantului

împuternicit). Ulterior verificării petrecute de către Organizatori, Participantul Cîștigător va depune o cerere
în formă scrisă, ce va conține rechizitele contului bancar (la care se vor transfera premiul), datele de
identitate actele, alte date solicitate de Organizatori.
9.2.12.In cazul care premiul din 7.2.6. nu va fi revendicat și/sau condițiile impuse prin Regulament pentru
revendicare nu vor fi întrunite, în termen de 10 zile din momentul desemnării Participantului Cîștigător,
premiul nu se va mai acorda, iar Organizatorul (CĂLĂRAȘI DIVIN SRL) va proceda cu premiul la propria
discreție.
9.2.13.Predarea premiilor și/sau ofertelor de preț special va fi însoțită de semnarea obligatorie a unui procesverbal de predare-primire. Procesul-verbal va conține datele de identificare ale Participantului Cîștigător,
codul unic a bulinei razuibile, numărul bonului fiscal și datele din oferta de preț special.
9.2.14.Participanții Cîștigători nu vor fi validați și respectiv pierd dreptul de revendicare a premiilor și/sau
ofertelor de preț special, în cazul în care din informația conținută în bonul fiscal aferent Produsului
Participant se va constata că Produsul Participant a fost procurat în intervalul orelor 22:00:00-08:00:00.
SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII
10.1. Organizatorii și/sau societățile comerciale implicate în organizarea si derularea Campaniei nu își asuma
răspunderea pentru imposibilitatea participării datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi
defecțiuni tehnice ale operatorilor de internet, etc. Prin înscrierea în Campanie, participanții/participanții
cîștigători sunt de acord sa respecte Regulamentul, precum si toate deciziile luate de Organizatori și/sau
colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea acesteia.
10.2. Organizatorii nu își asuma răspunderea/obligații pentru validitatea datelor personale furnizate de către
participanți/participanții cîștigători, împuterniciții acestora.
10.3. Organizatorii si/sau societățile comerciale implicate in organizarea acesteia nu își asuma
răspunderea/obligații pentru:
• situațiile în care un participant nu poate accesa website-ul www.calarasidivin.md din motive care nu țin
de funcționalitatea paginii, de genul: conexiune Internet, probleme cu rețeaua electrica, erori cauzate de
întreruperea neașteptata a serviciului de hosting al website-ului etc. sau alte motive independente de
Organizatori;
• situații în care datele completate în formularul de înscriere în Campania conțin erori, sunt incomplete
și/sau aparțin altei persoane.
10.4. Din momentul predării premiului și/sau ofertei speciale către participantul câștigător, Organizatorii
sunt absolviți de orice altă obligație sau responsabilitate în ceea ce privește premiul respectiv. Toate premiile
și/sau ofertele de preț special din Campanie vor fi atribuite pe bază de proces-verbal de predare-primire,
după verificarea actelor câștigătorului.
10.5. Organizatorii, precum și alte persoane implicate în Campanie nu își asumă nici o răspundere/obligații
pentru producția și/sau buline necorespunzătoare, falsificate, deteriorate, nelizibile.
10.6. Dacă în timpul Campaniei nu se înscrie niciun Participant ori se înscriu mai putini Participanți decât
numărul premiilor și/sau ofertelor speciale, atunci premiile și/sau ofertele speciale rămase neatribuite vor
rămâne la dispoziția Organizatorilor.
10.7. În cazul existenței fraudelor de orice tip, Organizatorii sunt în drept a invalida rezultatele desemnării
participanților cîștigători/cîștigătorilor, a solicita restituirea premiilor și/sau ofertelor speciale și/sau
bunurilor ce constituie obiectul ofertelor de preț special astfel primite și de a urmări respectivele persoane
pentru atragerea la răspundre și recuperarea prejudiciilor cauzate.
10.8. Organizatorii, pentru premiile indicate în p. 7.1.6., nu își asumă răspundere/obligații sau cheltuieli
pentru perfectarea actelor de călătorie valabile (pașaport, vize etc…) pentru plecarea în Franța și/sau
eventualele interdicții aplicate de către organele competemte ale Republicii Moldova și/sau Franța.
SECTIUNEA 11. TAXE/IMPOZITE/CHELTUIELI
11.1. Taxele și/sau impozitele vor fi calculate/reținute/achitate conform prevederilor Codului Fiscal RM.
11.2. Organizatorii nu sunt obligați să achite participanților/participanților câștigători careva cheltuieli
suportate de ultimii.

SECTIUNEA 12. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
12.1. Prin participarea la Campanie, participantul/participantul cîștigător îşi exprimă acordul ca datele sale
cu caracter personal să fie prelucrate, necondiționat și cu titlu gratuit, de către Organizatori (alte personae
implicate) în scopul desfăşurări Campaniei.
12.2. Procesarea datelor înseamnă orice operaţiune sau un set de operaţiuni care se efectuează
asupra datelor cu utilizarea mijloacelor automatizate sau fără utilizarea unor astfel de
mijloace, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, adaptarea, consultarea, utilizarea,
combinarea, ştergerea sau distrugerea acestora.
12.3. Organizatorii au dreptul, necondiționat și gratuit, să anunţe public numele şi prenumele participanţilor
cîștigători, precum şi premiile acordate acestora, inclusiv la TV, pe pagina web a Organizatorilor şi pe
pagina a Organizatorilor din reţeaua de socializare Facebook.
12.4. Prin participarea în Campanie și/sau acceptarea premiului, Participantul cîștigător consimte,
necondiționat și gratuit, la utilizarea numelui şi prenumelui său, precum şi a pozei cu participantul câştigător,
altor material, în materialele publicitare ale Organizatorilor.
SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN
13.1. Prezenta Campanie poate înceta înaintea termenului menționat în Secțiunea 3 in cazul apariției unui
eveniment ce constituie forța majora, inclusiv in cazul imposibilității Organizatorilor, din motive
independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie sau la inițiativa Organizatorilor cu întocmirea
unui Act adițional la prezentul Regulament, document ce va fi făcut public pe website-ul
www.calarasidivin.md.

SECTIUNEA 14. LITIGII
14.1. In cazul unor potențiale litigii apărute între Organizatori si Participanții la Campanie, acestea vor fi
soluționate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părțile implicate in
litigiu se vor adresa pentru soluționare instanțelor competente, coform legialației RM.
SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA
15.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majora înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat,
remediat sau prevăzut de către Organizatori, a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de
a-si îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Regulament.
15.2. Daca o situație de forța majora împiedica sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului
Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorii vor fi exonerați de răspunderea privind îndeplinirea
obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata. Daca va invoca
forța majora, Organizatorii vor comunica participanților la Campanie existenta acesteia in termen de 10 zile
lucrătoare de la apariția cazului de forța majoră.
15.3. In înțelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forță majora următoarele evenimente:
pierderea bazelor de date care conțin înscrierile în Campania promoțională;
avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a cadourilor;
tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau
modifica termenii acestuia.
15.4. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.
SECȚIUNEA 16. INFORMAŢII
16.1. Regulamentul este disponibil pe site-ul Informațional al campaniei: www.calarasidivin.md.
16.2. Pentru a primi informație privitor la Campanie persoanele cointeresate pot apela la nr. de telefon
+373 060 111 111 de luni până vineri, între orele 09:00-18:00 (pauză 13:00-14:00). Prețul apelului este cel
stabilit de operatorul de telefonie mobilă și se suportă de către persoana care a apelat la serviciul info-line.

Operatorul info-line (Agenția), împuternicit să recepționeze apelurile, este în drept să răspundă doar la
întrebările legate de Campanie.
SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
7.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participanții/participanții cîștigători sunt de acord sa respecte si
sa se conformeze necondiționat tuturor prevederilor, termenilor si condițiilor prezentului Regulament.
17.2. Prezentul Regulament a fost redactat de către MY MEDIA MOTION GROUP SRL.

ORGANIZATORI:
CĂLĂRAȘI DIVIN SRL

___________________

CĂLĂRAȘI DIVIN PLUS SRL

___________________

AGENȚIA ORGANIZATOARE:
MY MEDIA MOTION GROUP SRL

___________________

Anexa nr.1
la Regulametul
Campaniei Aniversare120
№

Denumirea produsului

Vîrsta
,ani

Alc.
,%

Tipul
produsului

Cod de bare

40
30

40
40

Divin
Divin

4840113004795
4840113002739

25

40

Divin

4840113002746

20

40

Divin

4840113002753

40
30
25
20
15
12
10
7

40
40
40
40
40
40
40
40

Divin
Divin
Divin
Divin
Divin
Divin
Divin
Divin

4840113005341
4840113003415
4840113003545
4840113003569
4840113003583
4840113003408
4840113003606
4840113003491

12
10
8
7
6

40
40
40
40
40

Divin
Divin
Divin
Divin
Divin

4840113004863
4840113004856
4840113004849
4840113004832
4840113004825

10
7
5
4
3

40
40
40
40
40

Divin
Divin
Divin
Divin
Divin

4840113005068
4840113005051
4840113005044
4840113005037
4840113005020

7
6
4
3

40
40
40
40

Divin
Divin
Divin
Divin

4840113004290
4840113002432
4840113002449
4840113004269

5
4
3

40
40
40

Divin
Divin
Divin

4840113004436
4840113004535
4840113004528

40
38

Brandy
Brandy

4840113004368
4840113000667

4840113003071

Colecția de divinuri "Colecție de Aur de
Elită"
1
2
3
4

Divin Călărași 40 ani ~0.650L /Colecția de Aur de Elită/
Divin Călărași 30 ani ~0.630L /Colecția de Aur de Elită/
Divin Ștefan Vodă 25 ani ~0.630L /Colecția de Aur de
Elită/
Divin Noroc 20 ani ~0.630L /Colecția de Aur de Elită/

Colecția de divinuri "Colecție de Aur"
6
7
8
9
10
11
12
13

Divin Călărași 40 ani 0.7L /Colecția de Aur/ în tubus piele
Divin Călărași 30 ani 0.5L /Colecția de Aur/
Divin Ștefan Vodă 25 ani 0.5L /Colecția de Aur/
Divin Noroc 20 ani 0.5L /Colecția de Aur/
Divin Victor 15 ani 0.5L /Colecția de Aur/
Divin Călărași 12 ani 0.5L /Colecția de Aur/
Divin Luceafăr 10 ani 0.5L /Colecția de Aur/
Divin Călărași 7 ani 0.5L /Colecția de Aur/

14
15
16
17
18

Divin Călărași 12 ani 0.5L /Călărași Status Regal/
Divin Luceafăr 10 ani 0.5L /Călărași Status Regal/
Divin Călărași 8 ani 0.5L /Călărași Status Regal/
Divin Călărași 7 ani 0.5L /Călărași Status Regal/
Divin Călărași 6 ani 0.5L /Călărași Status Regal/

19
20
21
22
23

Divin Luceafăr 10 ani XO 0.5L /Călărași Aurum/
Divin Călărași 7 ani XO 0.5L /Călărași Aurum/
Divin Călărași 5 ani VSOP 0.5L /Călărași Aurum/
Divin Călărași 4 ani VS 0.5L /Călărași Aurum/
Divin Călărași 3 ani VS 0.5L /Călărași Aurum/

24
25
26
27

Divin Călărași
Divin Călărași
Divin Călărași
Divin Călărași

Colecția de divinuri "Status Regal"

Colecția de divinuri "Călărași Aurum"

Colecția de divinuri "Călărași Legenda"
7 ani 0.5L /Călărași Legenda/
6 ani 0.5L /Călărași Legenda/
4 ani 0.5L /Călărași Legenda/
3 ani 0.5L /Călărași Legenda/

Colecția de divinuri "Saradjishvili"
28
29
30

Divin Orfeu 5 ani 0.5L /Saradjishvili/
Divin Orfeu 4 ani 0.5L /Saradjishvili/
Divin Orfeu 3 ani 0.5L /Saradjishvili/

Colecția de divinuri Brandy
"Saradjishvili"
31
32

Brandy Aldămaș 0.5L /Saradjishvili/
Brandy Călărași 0.5L /Saradjishvili/

Colecția de băutură alcoolică aromatizată tare
"Dumbrava"
33

Băutură alcoolică aromatizată tare Dumbrava 0.5L

40

34

Băutură alcoolică aromatizată tare Dumbrava 0.5L

36

Bautură
alcoolică
tare

4840113005082

Colecția de divinuri "Călărași
Decorativă" în asortiment
35

Divin Călărași 5 ani ~0.100-0.400L /Călărași Decorativă/

5

40

Divin

4840113001329

36
37
38

Divin Călărași 5 ani ~0.401-0.600L /Călărași Decorativă/
Divin Călărași 5 ani ~0.601-0.800L /Călărași Decorativă/
Divin Călărași 5 ani ~0.801-1.000L /Călărași Decorativă/

5
5
5

40
40
40

Divin
Divin
Divin

4840113001336
4840113001343
4840113001350

Colecția de rachiu de vin "Grape"

39

Rachiu de vin Grape 1 Sauvignon 0.5L

40

40

Rachiu de vin Grape 2 Hibernal 0.5L

40

41

Rachiu de vin Grape 3 Alb de Suruceni 0.5L

40

42

Rachiu de vin Grape Muscat 0,5L

40

Rachiu de
vin
Rachiu de
vin
Rachiu de
vin
Rachiu de
vin

4840113002340
4840113002357
4840113002364
4840113005242

Colecția de Vinuri Spumante "Vinăria
Călărași"
43
44
45
46

Vin Spumant Status Regal alb brut 0.750L /Vinaria
Călărași/
Vin Spumant Status Regal alb sec 0.750L /Vinaria
Călărași/
Vin Spumant Status Regal alb demisec 0.750L /Vinaria
Călărași/
Vin Spumant Vinaria Calarasi alb demisec 0.750L /Vinaria
Călărași/

12,5

Vin Spumant

4840113005402

11,5

Vin Spumant

4840113005396

11,5

Vin Spumant

4840113005389

11,5

Vin Spumant

4840113005655

12,5
12,5
12,5
12,5
11,5
11,5

Vin Spumos
Vin Spumos
Vin Spumos
Vin Spumos
Vin Spumos
Vin Spumos

4840113005228
4840113005006
4840113005013
4840113005334
4840113005013
4840113005327

12,5
11,5
11,5

Vin Perlant
Vin Perlant
Vin Perlant

4840113005372
4840113005365
4840113005358

13,5

Vin Sec

4840113005464

13,5

Vin Sec

4840113005457

13,0

Vin Sec

4840113005471

13,0
12,5
12,5
13,0
13,0

Vin Sec
Vin Sec
Vin Sec
Vin Sec
Vin Sec

4840113005488
4840113001145
4840113001138
4840113001169
4840113001152

16,0

Vin Licoros

4840113005310

Colecția de Vinuri Spumoase "Vinăria
Călărași"
47
48
49
50
51
52

Vin Spumos Vinaria Călărași roșu d/d 0.75L
Vin Spumos Vinaria Călărași alb d/d 0.75L
Vin Spumos Vinaria Călărași alb d/s 0.75L
Vin Spumos Vinaria Călărași roșu d/s 0.75L
Vin Spumos Vinaria Călărași alb d/s 0.75L
Vin Spumos Vinaria Călărași alb s 0.75L

Colecția de Vinuri Perlante "Vinăria
Călărași"
53
54
55

Vin Perlant Vinaria Călărași roșu d/d 0.75L
Vin Perlant Vinaria Călărași alb d/d 0.75L
Vin Perlant Vinaria Călărași Muscat alb d/d 0.75L

Colecția de Vinuri Seci "Vinăria Călărași"
56
57
58
59
60
61
62
63

Vin Chardonnay Vinaria Călărași alb sec 0.75L /Premium/
Vin Sauvignon Blanc Vinaria Călărași alb sec 0.75L
/Premium/
Vin Cabernet Sauvignon Vinaria Călărași rosu sec 0.75L
/Premium/
Vin Merlot Vinaria Călărași rosu sec 0.75L /Premium/
Vin Chardonnay Vinaria Călărași alb sec 0.75L
Vin Sauvignon Blanc Vinaria Călărași alb sec 0.75L
Vin Cabernet-Sauvignon Vinaria Călărași roșu sec 0.75L
Vin Merlot Vinaria Călărași roșu sec 0.75L

Colecția de Vin Licoros "Vinăria
Călărași"
64

Vin Pastoral Vinaria Călărași roșu licoros 0.750 L

Colecția de Vinuri Aromatizate "Vinăria
Călărași"
65

Vin aromatizat alb Vinăria Călărași Vermut Bianco 1 L

16,0

66

Vin aromatizat roșu Vinăria Călărași Vermut Rosso 1 L

16,0

67

Vin aromatizat roșu Vinăria Călărași Cherry 1 L

16,0

Vin
Aromatizat
Vin
Aromatizat
Vin
Aromatizat

4840113005419
4840113005433
4840113005440

