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REGULAMENTUL TOMBOLEI «TOMBOLA BUCURIEI »
I. Organizatorul Tombolei
1.1 Organizatorul Tombolei (numită în cele ce urmează Tombola ) este
SRL BUCURIA DULCE (denumită în continuare Organizator), cod fiscal c/f
1014600016339 cu sediul în: mun. Chișinău, str. Columna 162, of. 803, tel de
contact: 068611611.
1.2 Tombola se desfășoară în conformitate cu prezentul Regulament.
1.3 Regulamentul Tombolei este disponibil, în mod gratuit, oricărui
solicitant în punctele de comercializare a producției care participă la Tombolă.
Regulamentul are caracter obligatoriu pentru toți participanții la Tombolă.
1.4 Organizatorul nu va purta răspundere cu privire la cunoașterea
Regulamentului sau a modificărilor la acesta de către Participanții la Tombolă.
1.5 Nu pot participa la tombolă persoanele juridice, angajații
companiilor BUCURIA SA, BUCURIA DULCE SRL, inclusiv rudele de
gradul 1 ale angajaților, precum și dealerii și distribuitorii producției, inclusiv
angajații acestora.
1.6 Participanții la Tombolă trebuie: să aibă vîrsta minima de 18 ani și
capacitate deplină de exercițiu.
1.7 Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Tombolă sau de a
anula decizia prin care un participant este desemnat cîștigător în cazul în care
acesta nu respectă condițiile prezentului Regulament.

II. Perioada Tombolei și aria de desfășurare.
2.1 Tombola este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii
Moldova, inclusiv în cadrul magazinelor DUTY FREE de la punctele de trecere a
frontierei de stat a Republicii Moldova ;
2.2 Perioada de desfășurare a tombolei: 01 aprilie 2022 – 31 decembrie
2022. După încheierea tombolei Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate și
nu își asumă nici o obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea
eventual conduce la continuarea tombolei.
III. Condițiile de participare la Tombolă
3.1 În perioada Tombolei, pentru a adera și participa la ea, participantul
trebuie să achiziționeze produse fabricate de către BUCURIA SA din asortimentul
ambalat în cutii individuale și anume:
1 Zefir în ciocolată 1/300 gr.
2 Moldova 1/160 gr.
3 Moldova 1/420 gr.
4 Pasăre Măiastră (Frisca) 1/260 gr.
5 Pasăre Măiastră (Ciocolata) 1/260 gr.
6 Pasăre Măiastră (Lămîie) 1/260 gr.
7 Pasăre Măiastră 1/260 gr. (Mare)
8 Tort lapte de pasăre 1/350 gr.
9 Dorinta 1/350 gr.
10 Livada moldovei 1/170 gr.
11 Livada moldovei 1/350 gr.
12 Livada moldovei 1/520 gr.
13 Livada Moldovei - Regală( lichior struguri) 1/165 gr.
14 Livada Moldovei - Regală( lichior vişină ) 1/165 gr.
15 Livada Moldovei - Regală( lichior prune) 1/165 gr.
16 Livada Moldovei - Regală 1/315 gr.
17 Meteorit 1/320 gr. mica
18 Meteorit 1/320 gr. mare
19 Meteorit premium 1/350 gr.
20 Meteorit 1/400 gr.
21 Meteorit sana pentru diabetici 1/320 gr.
22 Griliaj 1/300 gr.
23 Struguri în ciocolată 1/200 gr.
24 Struguri în ciocolata 1/320 gr.
25 Gloria-caprice 1/300 gr. cutie.

26 Vişină în ciocolată 1/360 gr.
27 Visina in glazura de ciocolata 1/200 gr.
28 Prune in ciocolata 1/300 gr. diabet
29 Chişinăul de seară 1/300 gr.
30 Chişinăul de seară 1/330 gr.
31 Do-re-mi 1/200 gr.
32 Do-re-mi 1/400 gr.
33 Folclor 1/250 gr.
34 Duet 1/250 gr.
35 Nostalgie 1/380 gr.
36 Miracol 1/400 gr.
37 Gloria praline 1/280 gr.
38 Favorit-plus 1/280 gr.
39 Favorit 1/280 gr.
40 Cu toata dragoste 1/400 gr.
41 Din toata inima 1/200 gr.
42 Serеnada 1/315 gr.
43 "Colecția NR.1" 1/075 gr.
44 Vatra Moldovei 1/200 gr.
data producerii cărora este începînd cu 01 aprilie 2022.
3.2 Proba achiziționării produsului constituie bonul fiscal eliberat de către
Vînzătorul produsului. Neprezentarea bonului fiscal care probează cumpărarea
produsului promotional privează cîștigătorul de dreptul de a participa la Tombolă.
3.3 În cadrul cutiei, Participantul va găsi un cupon de participare la tombolă.
Premiul cîștigat va fi ridicat de către Cîștigător la sediul companiei BUCURIA
DULCE SRL din mun. Chișinău, str. Columna 162, of. 803. Pentru a ridica
premiul participantul trebuie să prezinte:
- buletinul de identitate valabil la ziua ridicării premiului;
- bonul fiscal, datat nu mai devreme de 01 aprilie 2022 și nu mai tîrziu de
31 decembrie 2022, și
- cuponul cu cîștig.
Termenul limita de ridicare a premiilor este – 13 ianuarie 2023.
3.4 În conformitate cu prevederile Codului Fiscal a Republicii Moldova,
cîltigătorul achită toate impozitele calculate cu referire la cîștig.
IV. Premiile oferite în cadrul Tombolei (Gama de premii).

4.1 Premiile lunare oferite în cadrul tombolei sunt:
- 1 bilet – 1.000.000 (un million) lei;
- 2 bilete – a cite 50.000 (cincizeci mii) lei;
- 200 bilete – a cîte 1000 (o mie) lei;
4.2 Ținînd cont de faptul că tombola va dura din 01 aprilie 2022 pînă la 31
decembrie 2022, în fiecare luna calendaristică fondul de premii va fi constituit
conform parametrilor indicați în p. 4.1 a prezentului Regulament.
4.3 Premiiile nevalorificate (necîștigate) în luna curentă vor trece pentru luna
ulterioară, dar nu mai tîrziu de 31 decembrie 2022.
V. Protecția datelor personale
5.1 Tuturor participanților la promoție le sunt garantate drepturile în
conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08
iulie 2011.
5.2 Prin transmiterea, conform prezentului Regulament a informației pentru
participare la Tombolă, participanții își exprimă acordul la colectarea și prelucrarea
datelor cu caracter personal de către Organizator și alte persoane implicate de către
Organizator pentru asigurarea organizării Tombolei.
5.3 Participarea la Tombolă constituie acordul potențialilor cîștigători
referitor la faptul că numele, cîștigul, imaginea și vocea vor fi făcute publice,
potrivit legislației în vigoare și folosit în materialele publicitare de către
Organizator fără nici un fel de plată suplimentară.
VI. Litigii.
6.1 Eventualele litigii apărute între organizatorul Tombolei și Participanți cu
privire la orice aspect legal de desfășurare a Tombolei se vor soluționa pe cale
amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate în
instanțele judecătorești competente din Republica Moldova.
VII. Dispoziții finale
7.1 Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba unilateral condițiile de
desfășurare a Tombolei, inclusiv și prevederile prezentului Regulament, fără
informare prealabilă.

7.2 Participanții la prezenta Tombolă nu au dreptul de a solicita modificarea
sau/și excluderea oricăror condiții sau puncte a prezentului Regulament.
7.3 Refuzul de a respecta oricare din condițiile necesare pentru a intra în
posesia premiului are drept consecință refuzul Organizatorului de a înmina
premiul, indifferent de faptul dacă sunt respectate celelalte condiții.
7.4 Prezenta Tombolă este desfășurată în conformitate cu prevederile
legislației în vigoare a Republicii Moldova.
7.5 Prezentul Regulament poate fi accesat pe pagina web www.bucuria.md,
precum și în toate punctele de comercializare a producției BUCURIA DULCE
SRL și BUCURIA SA. La fel conținutul Prezentului regulament poate fi văzut prin
scanarea codului indicat pe partea verso a cuponului tombolei.
Prezentul Regulament a fost redactat și afișat spre cunoștință publicului
astăzi 01 aprilie 2022
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