
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL 
CONCURSULUI “CANAPEAUA ROȘIE” 
1.1. Organizatorul acestui concurs este DLG INTERMARKETING SRL, companie 
româno-germană, parte a Societății Germane pentru Agricultură (DLG e.V.) organizator 
profesionist de evenimente în domeniul agricol și forestier: AGRARIA, AgriPlanta-
RomAgroTec, Forest Romania. Compania DLG InterMarketing este înregistrată la 
oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/13609/2002, având cod fiscal RO 15105544. 
Organizatorul are sediul social în Bdul. Constantin Brâncoveanu Nr. 6, Bl. B1, Sc. 2, Et. 
3, Ap. 42, Sector 4, București şi adresa de corespondenţă: Str. Dionisie Lupu Nr. 50, Et. 
1, Ap. 4, Sector 1, Bucureşti 
 
Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului 
Oficial al acestuia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare "Regulament 
Oficial"). 
  
1.2. Regulamentul Oficial al Concursului este disponibil oricărui solicitant, pe întreaga 
durată de desfășurare a concursului și îl puteți vizualiza pe site-ul expoziției AgriPlanta-
RomAgroTec la adresa https://www.agriplanta.ro/ 
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament 
Oficial, oricare dintre condițiile desfășurării Concursului, precum și dreptul de a 
suspecta sau înceta oricând desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării prealabile 
a publicului cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice 
astfel de eventuale modificări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate 
către public la adresa web (link) pe site-ul expoziției AgriPlanta-RomAgroTec 
https://www.agriplanta.ro/ și pe pagina de Facebook a expoziției 
https://www.facebook.com/Agriplanta cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să fie 
aplicate. 
  
SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI “CANAPEAUA ROȘIE” 
Concursul este organizat şi se desfășoară pe întreg teritoriul României. 
  
SECȚIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI “CANAPEAUA ROȘIE” 
Concursul se desfășoară în perioada 11 Iunie 2022 – 19 Iunie 2022, în conformitate cu 
prevederile prezentului Regulament Oficial. 

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 
La acest concurs pot participa toate persoanele fizice și juridice cu rezidența în 
România, care au participat la expoziția AgriPlanta-RomAgroTec (02-05 Iunie 2022), au 
făcut poză pe Canapeaua Roșie și au transmis poza organizatorului DLG 
InterMarketing până la data de 11 Iunie 2022 (data începerii concursului). 
Nu pot participa angajații societății DLG InterMarketing, precum și membrii familiilor 
acestora (până la rudele de gradul II inclusiv) și partenerii DLG InterMarketing. 
Participarea la concurs implică automat acordul ca numele câștigătorului să poată fi 
făcut public pe pagina de Facebook AgriPlanta-RomAgroTec. Pentru identificare, 
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câștigătorii trebuie să aibă un număr de telefon / cont de Facebook valid de pe care s-a 
făcut înscrierea la concurs. 
 
SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI “CANAPEAUA ROȘIE” 
Pentru a participa la concurs, orice persoană trebuie să fi fost prezentă la expoziția 
AgriPlanta-RomAgroTec 2022, să fi făcut poză pe Canapea Roșie și să fi trimis 
Organizatorului poza, până la data începerii concursului, precizată la punctul 4. Fiecare 
persoană poate participa doar cu o singură poză la concurs. 
Datele de contact ale participanților (contul de Facebook / numărul de telefon) sunt 
înregistrate și vor fi folosite pentru desemnarea câștigătorului. 
Câștigătorul va fi desemnat după numărul de aprecieri la poza intrată în concurs (poza 
cu cele mai multe aprecieri câștigă), în ziua de 20 Iunie 2020 și va fi anunțat pe pagina 
de Facebook AgriPlanta-RomAgroTec. 
La sfârșitul concursului, respectând termenele stabilite prin prezentul Regulament, va fi 
desemnat un singur câștigător. 
  
SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI “CANAPEAUA ROSIE” 
Premiul pus în joc prin concursul “Canapeaua Roșie” constă într-un SET DE MOBILIER 
EXTERIOR / TERASĂ și un SET DE PICNIC. Produsele pot varia ca și model sau 
culoare, în funcţie de disponibilitatea producătorului / furnizorului. 
  
SECȚIUNEA 7. PROCEDURA PRIVIND REVENDICAREA, VALIDAREA ȘI 
ATRIBUIREA PREMIULUI 
Anunțarea câștigătorului va avea loc în 20 Iunie 2022. 
Câștigătorul concursului va fi contactat telefonic / pe Facebook de către organizator 
pentru validare. În perioada 20 Iunie  – 26 Iunie 2022 câștigătorul va primi mesaj, pentru 
a se verifica adresa completă la care urmează să fie expediat premiul acordat în urma 
concursului şi a se stabili detaliile legate de livrare și documente necesare. 
Premiul va fi expediat de către organizator, prin intermediul Poștei Române sau a unei 
firme de curierat sau direct de la furnizor, la adresa confirmată telefonic. 
Livrarea premiilor se va face de preferat până la data de 9 Iulie 2022, însă nu mai târziu 
de 30 de zile calendaristice de la validarea câștigătorului. 
DLG InterMarketing SRL nu răspunde de corectitudinea angajaților care se ocupă de 
transportul premiului, de anumite daune cauzate în urma acestuia sau de pierderea lui. 
De asemenea, acesta nu răspunde de întârzierile cauzate de Poșta Română / firmă 
curierat / furnizor dacă adresele transmise sunt incomplete, greșite sau de absenţa 
câștigătorului de la domiciliu. 
Numele câștigătorului va fi postat pe site-ul expoziției AgriPlanta-RomAgroTec 
https://www.agriplanta.ro/ și pe pagina de Facebook a expoziției 
https://www.facebook.com/Agriplanta, imediat după calcularea numărului de aprecieri 
pentru fiecare poză intrată în concurs. 
  
SECȚIUNEA 8. RESPONSABILITATE 
Prin participarea la acest concurs, toți participanții și câștigătorul sunt de acord și 
respectă toate condițiile și cerințele prevăzute în prezentul Regulament Oficial, 
nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și 
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eventualului câștigător.  
  
SECȚIUNEA 9. CONFIDENȚIALITATEA ȘI PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 
În conformitate cu legea în vigoare, organizatorul este obligat să facă publice numele 
câștigătorului și câștigurile acordate în cadrul acestui concurs. 
Organizatorul concursului se obligă să respecte drepturile tuturor participanților, în 
conformitate cu prevederile legale privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal în contextul organizării și desfășurării concursului. 
Participanții sunt de acord ca datele lor sa fie utilizate, în condițiile legii pentru validarea 
câștigătorului, în scopul publicării numelui persoanei desemnate ca și câștigătoare pe 
site-ul expoziției AgriPlanta-RomAgroTec https://www.agriplanta.ro/ și pe pagina de 
Facebook a expoziției https://www.facebook.com/Agriplanta, precum și în scopul 
atribuirii efective a premiului către câștigător. 
Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr 677/2001, privind 
protecția datelor personale stocate pe durata concursului. 
Participanții, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, următoarele 
drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de 
intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus 
unei decizii individuale (art. 17) și dreptul de a se adresa justiției (art. 18). 
La cererea expresă, în scris, a participanților, organizatorul nu va mai folosi datele lor 
personale. 
  
SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI ÎNAINTE DE TERMEN 
Prezentul concurs poate înceta oricând înainte de termen, însă numai in cazul unui 
eveniment ce constituie forță majoră, precum și în cazul imposibilității organizatorului, 
din motive independente de voința sa, de a continua concursul. 
Dacă concursul va înceta înainte de termen, organizatorul trebuie să anunțe public 
această decizie. 
  
SECȚIUNEA 11. TAXE ȘI IMPOZITE 
Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat de 
câștigător pentru veniturile obținute de către acesta, în conformitate cu Legea 571/2003 
privind Codul Fiscal, oricare alte obligații de natură fiscală sau de orice alta natură, în 
legătură cu acestea, fiind în sarcină exclusivă a câștigătorului. 
  
SECȚIUNEA 12. LITIGII 
Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la prezentul concurs se vor 
rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi 
soluționate de instanțele judecătorești române competente. 
  
SECȚIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL 
Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se 
conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial. 
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial al 
concursului și va comunica imediat modificările aduse pe site-ul expoziției AgriPlanta-
RomAgroTec https://www.agriplanta.ro/ și pe pagina de Facebook a expoziției 
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https://www.facebook.com/Agriplanta. 
 
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la DLG INTERMARKETING SRL. 
Email: r.mares@dlg.org, Mobil: 0734 584 291 
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