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REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI 

«Câștigă o călătorie la Ferrari World  
cu cardul MasterCard de la Moldindconbank achitînd la Rompetrol» 

(În continuare - ”Regulamentul” şi ”Promoţie”) 
 
I.  COMANDITARUL ŞI ORGANIZATORUL PROMOŢIEI 

1.1. "MasterCard Europe" S.A., entitate legală formată şi activând sub legislaţia Belgiei, cu oficiul pe şos. 
Tervuren, 198A, 1410 Waterloo, Belgia, prin reprezentanţa Oficiul MASTERCARD EUROPE S.P.R.L. din 
Ucraina, cod EDRPOU 26600463, oficiul 404A, 17/52, str. Bogdan Hmelniţki, 01030 Kiev, Ucraina. 

1.2. Organizatorul Promoției este Societatea cu răspundere limitată ”LOYALTY REWARDS” (în continuare – 
”Organizator”), cod EGRPOU 39644376, situată pe adresa: Ucraina, or. Kiev, str. Dimitrova, casa 5, 03680. 

1.3. Partenerul Promoției este I.M. “Rompetrol Moldova” S.A. (în continuare – ”Partener”), care se află pe 
adresa: str. A. Puskin/A. Sciusev, 11/64, MD-2012, Chisinau, Republica Moldova. 

1.4. Banca parteneră a campaniei este BC „Moldindconbank” S.A. (în continuare – ”Banca”), care se află pe 
adresa: MD-2012, or. Chişinău, str. Armeneasca, 38. 

1.5. Pentru desfășurarea Promoției Comanditarul și/sau Organizatorul au dreptul să atragă terțe persoane. 
 
II. PARTICIPANŢII LA PROMOŢIE 

2.1.  În cadrul Promoției pot participa persoanele fizice active cu vârsta de la 18 ani, atât cetățeni ai Republicii 
Moldova, cât și nerezidenți ai Republicii Moldova, care au permis de ședere și sunt deținători ai cardurilor 
MasterCard® și Maestro® (în continuare – ”Potențiali participanți”). Potențialii participanți ai Promoției 
pot deveni Participanți ai Promoției cu condiția respectării regulilor de participare la Promoție, prevăzute 
în punctul 4 al prezentului Regulament, ținând cont de prevederile punctului 2.2. și 2.3. al Regulamentului 
(în continuare – ”Participantul Promoției”/”Participanții Promoției”). 

2.2. La Promoție participă posesorii tuturor cardurilor MasterCard® și Maestro® ale sistemului internațional de 
plată MasterCard, emise de Bancă și care își desfășoară activitățile bancare în conformitate cu legislația în 
vigoare a Republicii Moldova, pentru a fi utilizate de către persoane fizice active la începutul și/sau în 
perioada desfășurării Promoției (în continuare – ”Carduri”). 

2.3. Nu sunt recunoscuți în calitate de Participanți ai Promoției și nu au dreptul să participe la Promoție: 
2.3.1. Persoanele care în momentul desfășurării Promoției nu au atins încă vârsta de 18 ani; 
2.3.2. Persoanele care nu întrunesc condițiile prevăzute de prezentul Regulament; 
2.3.3. Persoanele cu handicap, precum și cele cu capacitate juridică limitată. 
 

III. LOCUL ŞI TERMENII DE DESFĂŞURARE A PROMOŢIEI 
3.1. Promoția se desfășoară în rețeaua de staţii de alimentare a Partenerului pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova, în conformitate cu Anexa №1 a Regulamentului (în continuare – Locurile de desfășurare a 
Promoției) începând cu 20 octombrie 2015 până pe 20 ianuarie 2016 inclusiv (în continuare – ”Perioada 
de desfășurare a Promoției”). 

3.2. Promoţia se desfăşoară în 9 etape:  

Etapa Perioada extragerii 
Nr. premiilor                                        

(1 card – 30 litri de carburanţi) 

1 
20.10.2015  -  13.11.2015 inclusiv  
(fiecare zi a Promoţiei de la ora 00:00 pînă la 23:59) 

25 

2 
14.11.2015  -  20.11.2015 inclusiv 
(fiecare zi a Promoţiei de la 00:00 pînă la 23:59) 

7 

3 21.11.2015  -  27.11.2015 inclusiv  7 
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(fiecare zi a Promoţiei de la 00:00 pînă la 23:59) 

4 
28.11.2015  -  04.12.2015 inclusiv  
(fiecare zi a Promoţiei de la 00:00 pînă la 23:59) 

7 

5 
05.12.2015  -  11.12.2015 inclusiv  
(fiecare zi a Promoţiei de la 00:00 pînă la 23:59) 

7 

6 
12.12.2015  -  18.12.2015 inclusiv  
(fiecare zi a Promoţiei de la 00:00 pînă la 23:59) 

7 

7 
19.12.2015  -  25.12.2015 inclusiv 
(fiecare zi a Promoţiei de la 00:00 pînă la 23:59) 

7 

8 
26.12.2015  -  06.01.2016 inclusiv  
(fiecare zi a Promoţiei de la 00:00 pînă la 23:59) 

12 

9 
07.01.2016  -  20.01.2016 inclusiv  
(fiecare zi a Promoţiei de la 00:00 pînă la 23:59) 

14 

TOTAL 93 

 
IV. FONDUL DE PREMIERE 

4.1. Fondul de premiere al Promoției constă din trei nivele (în continuare - Fondul de premiere): 
4.1.1. Cadouri garantate ale Promoției - reducere de 3% la carburanţii, achiziţionaţi în rețeaua de staţii 

de alimentare a Partenerului (în continuare – ”Încurajarea Promoției”). 
4.1.2. Cadouri ale Promoţiei – zilnic 1 (un) certificat de 30 litri de carburanți de la Rompetrol Moldova (în 

continuare – ”Certificat”). Numărul total de cadouri ale Promoției este de 93 de certificate oferite 
în conformitate cu 3.2. în Perioada de desfășurare a Promoției (în continuare – ”Cadourile 
Promoției”).  
4.1.2.1. Pentru participarea la tombola de Cadouri, Potențialul Participant va procura în Rețeaua 

de Stații alimentare a Partenerului carburanţi în sumă de cel puțin 200 lei per tranzacție cu 
Cardul. 

4.1.2.2. Certificatul oferă Participantului Promoției dreptul de a alimenta carburanți, la alegere 
(benzina Premium 95, benzina Efix, motorina Euro 5, motorina Efix), la stațiile de 
alimentare cu carburanți a Partenerului, enumerate în Anexa №1 a Regulamentului. 

4.1.2.3. Câștigătorul va anunța Partenerul promoției despre carburantul ales. 
4.1.2.4. Câștigătorul va primi Certificatul la sediul Băncii, în termenul agreat. 
4.1.2.5. Certificatele pot fi folosite pînă la 31.03.2016. Valabilitatea Certificatului este indicată pe 

Certificat. 
4.1.2.6. Certificatul cadou poate fi folosit doar o singură dată, într-o singura tranzacție. 
4.1.2.7. Certificatul nu este un instrument de plată sau o hârtie de valoare și nu poate fi returnat 

sau înlocuit cu echivalentul bănesc al acestuia.  
4.1.2.8. În caz de pierdere, Certificatul nu poate fi înlocuit. 
4.1.2.9. Acceptarea Certificatului confirma că Participantul a făcut cunoștință și este de acord cu 

prevederile prezentului Regulament, disponibil pe www.micb.md si pe 
www.rompetrol.md.  
 

4.1.3. Premiul mare al Promoţiei – O călătorie pentru 2 persoane la Ferrari World Abu-Dabi, Dubai (în 
continuare – ”Premiul mare”). 

4.1.3.1. Premiul mare pentru pentru 2 persoane include: 
• Biletele avia;   
• Cazarea în hotel 4* (micul dejun inclus);   
• Transferul de la/la aeroport; 
• Asigurarea;   
• Viza; 

http://www.micb.md/
http://www.rompetrol.md/
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• Biletele de intrare la Ferrari World (one-day tickets, pachetul GOLD): 
- UNLIMITED access to the park 
- 15 AED Merchandise Voucher 
- UNLIMITED Fast Pass access 
- PRIORITY Seating 

• Cina în restaurantul Alacarte. 
4.1.3.2. Cantitatea premiilor mari constituie – 1 (una) Călătorie, indicată la pct. 4.1.3 al prezentului 

Regulament. 
4.1.3.3. Pentru a câștiga Premiul mare este necesar de a procura în reţeaua de staţii alimentare a 

Partenerului carburanţi în sumă de cel puţin 200 lei prin POS-terminal. 
4.1.3.4. Marele câștigător al Promoţiei are dreptul să achite din cont propriu alte cheltuieli, care nu au 

legătură cu serviciile incluse în Premiul mare. 
4.1.3.5. Marele câștigător al Promoţiei trebuie să folosească Premiul mare, adică să efectueze 

călătoria o dată până la 01.05.2016. 
4.1.3.6. Comanditarul/Organizatorul/Partenerul/Banca nu asigură perfectarea paşaportului 

cetăţeanului Republicii Moldova sau a altor documente ce ţin de călătoria peste hotare şi a 
folosirii Premiului mare, cu excepţia vizei.  

4.1.3.7. Comanditarul/Organizatorul/Partenerul/Banca nu sunt responsabili de imposibilitatea 
câștigătorului premiului mare sau însoţitorului acestuia de a călători peste hotare, 
neperfectarea vizei din anumite motive înaintate de către consulatul/ambasada ţării în care 
se călătoreşte, refuzul câștigătorului premiului mare sau însoţitorului acestuia de a primi viza, 
anularea sau întârzierea curselor de avion. 

4.1.3.8.  Condiţiile detaliate ale Călătoriei sunt determinate la discreţia Comanditarului şi pot să nu 
corespundă cu aşteptările participanţilor Călătoriei. 

4.1.3.9.  Cheltuielile suplimentare care apar în timpul călătoriei sunt achitate de către câștigătorul 
premiului mare din cont. 

4.2. Fondul de premiere este limitat și constă din numărul și valoarea cadourilor Promoției menționate în 
punctul 4.1 al prezentului Regulament.  

4.3. Comanditarul/Organizatorul/Partenerul/Banca își rezervă dreptul de a majora/schimba Fondul de 
premiere al Promoției și include cadouri suplimentare, care nu sunt prevăzute de prezentul Regulament. 
În cazul în care vor avea loc astfel de modificări, Comanditarul/Organizatorul sau persoanele terțe atrase 
în cadrul Promoției le vor anunța în modul prevăzut în punctul 4 al prezentului Regulament. 

4.4. Caracteristicile cadourilor Fondului de premiere al Promoției rămân la atitudinea Comanditarului şi 
Organizatorului și pot fi diferite de imaginile de pe materialele promoționale și informaționale. Înlocuirea 
cadoului cu echivalentul în numerar al acestuia sau cu orice alt bun este interzisă. Cadourile Promoției nu 
pot fi schimbate sau returnate. 

4.5. După obținerea Cadourilor, Comanditarul/Organizatorul/Partenerul/Banca nu va purta nici o 
responsabilitate privind utilizarea în continuare a Cadourilor Promoției de către Participanții la Promoție, 
pentru imposibilitatea Participanților de a se folosi de Cadourile de Încurajare ale Promoției /Cadourilor 
Promoţiei/Premiului mare din diverse motive, precum și pentru posibilele urmări în rezultatul utilizării 
Cadourilor Promoției. 

4.6. Înmânarea Încurajării Promoției este efectuată de către Partener. 
4.7. Înmânarea Premiului mare/Cadourilor Promoției este efectuată de către BANCĂ; 
4.8. Impozitarea operațiunilor legate de transferul Cadoului Promoției este efectuată de către PARTENER în 

conformitate cu legislația în vigoare din Republica Moldova. 
4.9. Un Participant al Promoției nu poate beneficia decât de un (1) Cadou al Promoției pe parcursul perioadei 

de desfășurare a Promoției. 
4.10. La Promoţie pot participa toţi care îndeplinesc condiţiile prezentului Regulament. 
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V. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA PROMOŢIE 
5.1. Pentru a primi statutul de Participant al Promoției și dreptul de a primi Încurajarea Promoției/Cadourile 

Promoției/Premiul mare, este necesar de a achita plata pentru bunuri prin intermediul POS-terminalelor în 
Locurile de desfășurare a Promoției, enumerate în Anexa №1 a Regulamentului, cu ajutorul cardului (în 
continuare – ”Tranzacție”) în timpul perioadei de desfășurare a Promoției. Fiecare Tranzacție a 
Participantului la Promoție oferă Participantului la Promoție dreptul de a primi Cadoul Promoției în 
conformitate cu punctul 6.1. al prezentului Regulament. Cu cât mai multe tranzacții efectuează 
Participantul la Promoție pe întreaga perioadă a Promoției, cu atât mai multe șanse are de a primi Cadoul 
Promoției.  

5.2. Datele privind fiecare Tranzacție (data și ora exactă a Tranzacției) sunt introduse automat în baza de date 
a Tranzacțiilor Promoției (în continuare – ”Baza de date a Tranzacțiilor”). 

5.3. Nu corespund condițiilor Promoției: 
5.3.1. Tranzacțiile care au fost efectuate înainte de ora 00:00 20 octombrie 2015 și după ora 23:59 20 

ianuarie 2016 ora Moldovei; 
5.3.2. Operațiunile efectuate cu oricare alte carduri de plată, sisteme de plată, cu excepția cardurilor 

MasterCard® și Maestro®, emise de Bancă. 
5.4.  În extragerile zilnice ale Cadourilor Promoției participă Tranzacțiile, în sumă mai mare de 200 lei, 

efectuate în fiecare zi a Promoției (de la 00:00 la 23:59), în conformitate cu punctul 3.2. al Regulamentului. 
5.5. În cazul în care Participantul la Promoție nu a fost stabilit în calitate de Câștigător al Promoției în ziua 

corespunzătoare a Promoției, în conformitate cu punctul 3.2. al Regulamentului, Participantul la Promoție 
poate obține șansa de a primi unul dintre principalele Cadouri ale Promoției în condițiile prezentului 
Regulament. 

5.6. Fiecare Participant al Promoției poate participa la extragerea zilnică, indiferent dacă a fost sau nu 
participant la etapa preliminară de stabilire a Câștigătorilor Promoției, în conformitate cu punctul 6 din 
Regulament. 

5.7. Fiecare Participant al Promoției are dreptul de a deveni Câștigător al Promoției și primi doar un (1) Cadou 
al Promoției în perioada de desfășurare a Promoției. 

5.8. Organizatorul/Comanditarul are dreptul de a elimina pe oricare dintre Participanții la Promoție din cadrul 
Promoției, în cazul în care pune la îndoială buna credință a acestor Participanți la Promoție privind 
respectarea acestui Regulament, sau dacă stabilesc faptul că Participantul Promoției a încălcat intenționat 
Prezentul Regulament. 

 
VI. CONDIŢIILE DE STABILIRE A CÎŞTIGĂTORILOR PROMOŢIEI 

6.1. În fiecare zi de luni, la finalizarea fiecărei etape a Promoției, conform pct. 3.2., Banca va pune la dispoziția 
Organizatorului o listă cu numerele unice ale Tranzacțiilor din Baza de date a Tranzacțiilor (în continuare – 
”Numere unice ale Tranzacției”), care corespund tuturor prevederilor prezentului Regulament, și vor fi 
eligibile pentru a primi Cadoul Promoției (în continuare – ”Câștigătorii Promoției”), indicați în punctul 4.1. 
al Regulamentului și lista Participanților supleanți ai Promoției (în continuare – Câștigătorii de rezervă ai 
Promoției), care pot fi eligibili pentru a primi Cadourile Promoției. 

6.2.  În termen de o (1) zi lucrătoare de la data primirii Numărului unic al Tranzacției în conformitate cu punctul 
6.2., Comisia delegată, constituită din reprezentanți ai Organizatorului, aleși în rezultatul selectării 
aleatorii de către calculator din Baza de date a Tranzacțiilor, în care sunt indicate Tranzacțiile pentru 
fiecare zi a Promoției, se va stabili 1 (un) câștigător în fiecare zi a Promoției, care va obține dreptul de a 
primi Cadoul Promoției specificat în punctul 4.1.2. al Regulamentului. 

6.3.  În urma stabilirii zilnice a Câștigătorului Promoției în condițiile prezentului Regulament, este formată o 
listă de rezervă cu zece (10) Participanți la Promoție (în continuare – ”Câștigători de rezervă”), care au 
participat la Promoție și au îndeplinit toate condițiile prevăzute de prezentul Regulament. Aceștia au 
dreptul să obțină Cadourile Promoției specificate în punctul 4.1.2. al Regulamentului, în cazul 
imposibilității transmiterii cadoului Participantului la Promoție și/sau retragerii acestuia din cadrul 
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Promoției, stabilit în calitate de câștigător al Promoției în conformitate cu punctul 6.1. al Regulamentului. 
6.4. Comanditarul/Organizatorul Promoției își rezervă dreptul de a stabili Câștigătorul Promoției din lista 

Câștigătorilor de rezervă în caz de suspiciune și/sau depistare a falsificărilor în timpul participării la 
Promoție a Participanților Promoției sau în cazul în care Câștigătorul Promoției nu manifestă dorință de a 
utiliza/primi Cadoul din motive care nu depind de voința Organizatorului/Comanditarului. 

6.5. Organizatorul, după fiecare etapă, în termen de o (1) zi lucrătoare va transmite Băncii Numerele unice ale 
Tranzacției şi Câștigătorii de rezervă, pentru identificarea cîştigătorilor. Băncii învingătoare a Promoției îi 
va oferit Numărul unic al Tranzacției pentru a identifica în continuare Câștigătorul Promoției. Banca, în 
termen de trei (3) zile lucrătoare de la data stabilirii Câștigătorului Promoției este obligată să contacteze 
Câștigătorul la telefonul, pe care Câștigătorul Promoției l-a indicat în contractul cu Banca. 

6.6. Numărul de tentative de a contacta Câștigătorii Promoției nu poate fi mai mare de cinci (5) apeluri 
efectuate în intervalul de timp 9.00-20.00 de luni până vineri. Dacă Banca a apelat Câștigătorul de cinci (5) 
ori și nu a primit nici-un răspuns, sau Câștigătorul a refuzat să intre în posesia Cadoului, Banca anunță 
primul Câștigător de rezervă din lista de rezervă a Câștigătorilor Promoției. 

6.7. Stabilirea Câștigătorului Promoţiei, care va primi Premiul mare, indicat la pct. 4.1.3. din Regulament, are 
loc în decurs de 5 zile lucrătoare de la data etapei a IX-a, ales în rezultatul selectării aleatorii de către 
calculator din Baza de date a Tranzacțiilor din perioada 20 octombrie 2015 pînă la 20 ianuarie 2016 
inclusiv. 

6.8. În urma stabilirii Câștigătorului Premiului mare în condițiile prezentului Regulament, este formată o listă 
de rezervă cu zece (10) Participanți la Promoție (în continuare – ”Câștigători de rezervă”), care au 
participat la Promoție și au îndeplinit toate condițiile prevăzute de prezentul Regulament. Aceștia au 
dreptul să obțină Premiul mare, în cazul imposibilității transmiterii cadoului Participantului la Promoție 
și/sau retragerii acestuia din cadrul Promoției, stabilit în calitate de câștigător al Promoției.  

6.9. Rezultatele stabilirii Câștigătorului premiului mare după primirea premiului mare sunt considerate finale şi 
nu pot fi contestate. Comanditarul/Organizatorul Promoției își rezervă dreptul de a stabili Câștigătorul 
Premiului mare din lista Câștigătorilor de rezervă în caz de suspiciune și/sau depistare a falsificărilor în 
timpul participării la Promoție a Participanților Promoției. 

6.10. Banca, în termen de trei (3) zile lucrătoare de la data stabilirii Câștigătorului Promoției este obligată să 
contacteze Câștigătorul la telefonul, pe care Câștigătorul Promoției l-a indicat în contractul cu Banca. 
Numărul de tentative de a contacta Câștigătorii Promoției nu poate fi mai mare de cinci (5) apeluri 
efectuate în intervalul de timp 9.00-20.00 de luni până vineri.  

6.11. După primirea acceptului din partea Câștigătorului premiului mare, Banca în timp de o zi lucrătoare 
transmite Organizatorului datele de contact a Câștigătorului. 

 
VII.  CONDIŢIILE DE OBŢINERE A CADOURILOR ÎN CADRUL PROMOŢIEI 

7.1. În termen de cinci (5) zile lucrătoare de la data la care Banca a anunțat Câștigătorul despre câștig, 
Câștigătorul Premiului mare trebuie să viziteze Banca, la adresa indicată de către Bancă în perioada de 
informare privind obținerea Cadoului Promoției, unde Banca îi va înmâna Certificatul de Câștigător al 
promoției pentru a putea intra în posesia Cadoului Promoției. 

7.2. Acordarea Premiului mare, se acordă Câștigătorului care îndeplineşte condiţiile prezentului Regulament, 
de către Organizator în termen de treizeci (30) de zile lucrătoare de la data primirii documentelor de la 
Câștigătorul Premiului mare, menţionate în pct. 7.3.  

7.3.  Pentru a intra în posesia Premiului mare, în termen de 3 zile lucrătoare din momentul când Organizatorul 
a luat legătura cu Câștigătorul, acesta trebuie să prezinte la adresa mc@loyaltyrewards.com.ua 
următoarele documente scanate: 
o copia buletinului de identitate; 
o copia paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova, care are un termen de valabilitate mai mare de 6 

luni din data plecării în călătorie; 
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o copii ale altor documente necesare în procesul de primire a Premiului mare, identificate de 
Organizator, în conformitate cu condiţiile impuse de ambasada EAU pentru cetăţenii Republicii 
Moldova.  

o Declarații prin care Câștigătorul atestă consimțământul de a primi Premiul mare al Promoției. 
 
Dacă câștigătorul va fi însoţit de un copil cu vârsta de până la 16 ani, sunt necesare suplimentar 
următoarele documente:  
o copia certificatului de naştere; 
o copia paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova, care are un termen de valabilitate mai mare de 6 

luni din data plecării în călătorie; 
o în cazul în care însoţitorul este o persoană străină, permisiunea de la un părinte, autentificată la notar, 

pentru scoaterea acestuia din ţară. 
o Informaţia indicată mai sus trebuie să fie adevărată şi corectă, iar copiile documentelor să fie citibile. 

În cazul în care câștigătorul principal al Promoției refuză să prezinte toate documentele necesare, a 
întârziat să le prezinte și/sau documentele prezentate nu sunt autentice, conțin semne de manipulare, 
alte discrepanțe în informații sau nu confirmă dreptul la obținerea Cadoului Mare a Promoției, 
automat se va refuza oferirea Cadoului.   

7.4. Comanditarul/Organizatorul/Partenerul/Banca nu asigură perfectarea paşaportului cetăţeanului 
Republicii Moldova sau a altor documente ce ţin de călătoria peste hotare şi a folosirii Premiului mare, cu 
excepţia vizei.  

7.5. Comanditarul/Organizatorul/Partenerul/Banca nu sunt responsabili de  neperfectarea vizei din anumite 
motive înaintate de către consulat/ambasada ţării în care se călătoreşte, refuzul câștigătorului premiului 
mare sau însoţitorului acestuia de a primi viza, anularea sau întârzierea curselor de avion. 

7.6. În cazul în care câștigătorul principal al Promoției refuză să prezinte toate documentele necesare în 
conformitate cu punctul 7.3 al Regulamentului sau nu a prezentat toate documentele, informațiile și/sau 
documentele prezentate nu sunt autentice, conțin semne de manipulare, alte discrepanțe în informații 
sau nu confirmă dreptul la obținerea Cadoului Promoției, se va refuza oferirea Cadoului Promoției. În 
acest caz, se presupune că un astfel de Câștigător a renunțat în mod voluntar la Cadoul Promoției, 
prevăzut de  punctul 4.1.3. din Regulament, iar dreptul de a primi Cadoul Promoției este transferat 
Câștigătorului de rezervă din cadrul Promoției zilnice. 

7.7. În cazul în care câștigătorul Promoției nu dorește/nu are posibilitatea să obțină Cadoul Promoției din 
motive care nu depind de voința Organizatorului/Comanditarului, Organizatorul / Comanditarul nu achită 
Câștigătorului nici-o compensație legată de incapacitatea de a utiliza/ primi premiul Promoției. În acest 
caz, Cadoul va merge la Câștigătorul de rezervă. 

7.8. În cazul în care Câștigătorul de rezervă, care a obținut dreptul de a primi cadoul Promoției în conformitate 
cu condițiile Regulamentului Promoției, la rândul său nu dorește/nu are posibilitatea să obțină Cadoul 
Promoției din motive care nu depind de voința Organizatorului/Comanditarului, 
Organizatorul/Comanditarul nu achită Câștigătorului nici-o compensație legată de incapacitatea de a 
utiliza/primi premiul Promoției. În acest caz, Cadoul Promoției trece la următorul Câștigător de rezervă. 
 

VIII. ALTE CONDIŢII 
8.1. Participarea la Promoție presupune automat că Participantul a făcut cunoștință și este de acord cu 

prevederile prezentului Regulament. Încălcarea de către Participantul Promoției/Câștigătorul Promoției a 
acestui Regulament sau refuzul Participantului Promoției/Câștigătorului Promoției de a pune în aplicare 
dispozițiile prezentului Regulament se consideră drept refuz al Participantului Promoției/Câștigătorului 
Promoției de a participa la Promoție și a primi premiul Promoției. În același timp, persoana în cauză nu are 
dreptul de a primi din partea Comanditarului/Organizatorului sau a persoanele terțe implicate niciun fel 
de compensație. 

8.2. În conformitate cu condițiile Legii ”Cu privire la protecția datelor cu caracter personal” (în continuare - 
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Lege) din Republica Moldova, Participanții la Promoție sunt informați că: 
8.2.1. Proprietarul datelor personale ale Participanților/Câștigătorilor Promoției este Comanditarul și 

Organizatorul; 
8.2.2. Datele cu caracter personal ale Participanților/Câștigătorilor Promoției sunt prelucrate pentru a 

asigura participarea la Promoție, relațiile de marketing, relațiile de publicitate, relațiile fiscale și 
relațiile în domeniul contabilității; 

8.2.3. Participanții/Câștigătorii Promoției pot să nu fie de acord cu prelucrarea datelor lor cu caracter 
personal, expediind Proprietarului datelor cu caracter personal o cerere scrisă la adresa indicată în 
Regulament. În același timp însă, ei vor pierde dreptul de a participa la Promoție/obține premiul 
Promoției. 

8.3. Organizatorul/Comanditarul/Partenerul/Banca nu poartă niciun fel de responsabilitate în cazul în care 
Câștigătorul Promoției/Principalul Câștigător al Promoției nu a primit Cadoul din motive care nu depind de 
Organizatorul/Comanditarul/Partenerul/Banca. 

8.4. Organizatorul, Comanditarul, Partenerul, Banca nu poartă niciun fel de responsabilitate în cazul în care 
Câștigătorii Promoției nu au intrat în posesia Cadoului Promoției din vina personală a Câștigătorilor 
Promoției. 

8.5. La Promoție nu participă Tranzacțiile, care au fost raportate Băncii ca fiind anulate din cauza 
refuzului/returnării de către Participant a bunurilor achiziționate; 

8.6. Decizia cu privire la excluderea de la participarea ulterioară în cadrul Promoției a participanților Promoției 
este luată independent de către Comanditar/Organizator. Participanții la Promoție în privința cărora a fost 
luată decizia de a nu li se permite participarea în continuare în cadrul Promoției, indiferent de momentul 
luării deciziei (fie înainte, fie după ce au primit Premiul/Premiul principal al Promoției), pierd dreptul de a 
obține Premiul/Premiul principal al Promoției; 

8.7. Deplasarea la locul primirii premiului Promoției și înapoi, cazarea, masa și cheltuielile legate de obținerea 
premiului și oricare alte cheltuieli ale Câștigătorilor Promoției se achită de către Câștigătorii Promoției, nu 
sunt compensate și nu pot fi restituite; 

8.8. Comanditarul/Organizatorul și/sau părțile terțe implicate nu poartă responsabilitate pentru Cadourile 
Promoției, și anume, calitatea și integritatea acestora după transmiterea lor Câștigătorului Promoției. 

 
IX.  ORDINEA ŞI METODA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA CONDIŢIILE PROMOŢIEI 

9.1. Regulamentul oficial este publicat pe site-ul www.micb.md și/sauwww.rompetrol.md; informații concise 
despre Promoție se regăsesc în materialele promoționale care sunt distribuite în locurile de desfășurare a 
Promoției. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.micb.md/
http://www.rompetrol.md/
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Anexa № 1 
la Regulamentul Promoţiei 
 

Adresa Locurilor de desfăşurare a campaniei promoţionale şi de marketing  
“Cîştigă o călătorie la Ferrari World cu MasterCard de la Moldindconbank, achitînd la Rompetrol” 

 
 

Reţeaua staţiilor de alimentare Rompetrol din Republica Moldova: 
 

PECO 1 Chisinau str. Petricani 1 

PECO 2 Chisinau str. Petricani 32 

PECO 3  Chisinau sos. Hincesti 224 

PECO 4 Anenii Noi s. Ciobanovca 

PECO 5 Chisinau str. Meşterul Manole 9 

PECO 6 Hincesti s. Miresti 

PECO 7 Hincesti str. Chisinau 9A 

PECO 8 Hincesti s. Nemteni 

PECO 9 Straseni str. Chisinaului 

PECO10  Chisinau str. Arborilor 9/3 

PECO11  Chisinau str. Tudor Strisca 6 

PECO12 Chisinau str. Miorita 3/6 

PECO13  Chisinau str. Pan Halippa 9 

PECO14 Riscani s. Corlăteni 

PECO15  Ocnita s. Ocnita 

PECO16  Riscani s. Pirjota 

PECO17  Chisinau str. Ismail 83 

PECO18   Chisinau str. Calea Iesilor 75 

PECO19  Orhei  str. Drumul Taberei 

PECO20  Chisinau str. Uzinelor 165/2 

PECO21 Chisinau str. Ginta Latina 2 

PECO22  Hincesti s. Sarata Galbena 

PECO23  Drochia s. Chetrosu 

PECO24  Hincesti s. Bozieni 

PECO25  Cahul str. Sciusev 

PECO26  Drochia s. Sofia 

PECO27  Ocnita s. Calaraseuca 

PECO28  Stefan Voda s. Olanesti 

PECO29 Balti str. Sorocii-Aeroportului R13 

PECO30  Falesti str. Baltului 3 

PECO31  Hincesti Traseul Chisinau-Hincesti-Taraclia 

PECO32 Briceni s. Grimancauti 

PECO33 Chisinau str. Bucovinei 7 

PECO34  Chisinau com. Stauceni 
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PECO35 Chisinau str. Burebista 118/1 

PECO36 Chisinau str. Pelivan 2/1 

PECO37 Falesti str. Stefan cel Mare 149 

PECO38 Chisinau str. Mihai Viteazu 10 

PECO39 Chisinau str. Bucuriei 1/1 

PECO40 Ungheni Str. Stefan cel Mare 

PECO41 Nisporeni s. Suveranitatii 61 

PECO42 Criuleni s. Onitcani 

PECO43 Edinet str. Chisinaului 2/3 

PECO44 Soldanesti str. 31 August 54/b 

PECO45  Chisinau str. Stefan-Voda 47 

PECO46  Chisinau str. Alba Iulia 77/3 

PECO47  Chisinau str. Dacia 57 

PECO48 Chisinau sos. Hincesti 240/1 

PECO49  Calarasi str. Alexandru cel Bun 248 

PECO50  Chisinau str. Calea Orheiului 86 

PECO51 Balti str. Aerodromului R14 

PECO52 Chisinau str. Burebista 3/1 

PECO53 Ialoveni s. Horasti 

PECO54 Anenii-Noi s. Chetrosu 

PECO55 Chisinau str. Muncesti 31 

PECO56 Cahul s. Giurgiulesti 

PECO57 Anenii-Noi s. Todiresti 

PECO58 Straseni s. Cojusna 

PECO59 Edinet str. Nicolae Morosanu 2 

PECO60 Chisinau str. Tudor Vladimirescu 4 

PECO61 Ungheni s. Petresti 

PECO62 Sangerei com. Tambula (traseul Balti-Sarateni, km 10) 

PECO63 Vulcanesti str. Lenin 78 

PECO64 Chisinau str. Socoleni  2/6 

PECO65 Chisinau str. Muncesti 121 

 
 
 


