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TERMENI GENERALI SI CONDITII DE PARTICIPARE 

EVENIMENT „DAR DIN DAR SE FACE WOW„ 

12 decembrie – 13 decembrie 2020 

 

 

Art.1  ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL EVENIMENTULUI 

Art. 1.1 Prezentul Eveniment „DAR DIN DAR SE FACE WOW” („Eveniment”) este organizat de subscrisa 

PK DEVELOPMENT ONE, societate comerciala cu sediul in Bucureşti, Sectorul 2, Strada Barbu Văcărescu, 

Nr. 201, Biroul Nr. 6, etaj 11, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/3347/2016, CUI 35759225, 

reprezentata de Alina Maxim, in calitate de Administrator, denumit in continuare ”Organizator”. 

Art. 1.2 Prezentele Conditii generale, tehnice si de participare ( „Regulament” ) se aplica tuturor 

categoriilor de participanti (expozanti, vizitatori, public larg) ce participa la Eveniment. Conditiile generale 

si de participare se completeaza cu conditiile specifice de participare stabilite prin contractul cu 

expozantii, in masura in care acestea nu contravin altor clauze agreate de parti. 

Art. 1.3 Regulamentul Evenimentului este disponibil in mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând 

pe perioada campaniei, prin afișarea acestuia pe site-ul  https://dn1valuecentre.ro  cat si la sediul 

Centrului Comercial DN1. Organizatorul își rezervă dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul 

oficial. Completarea si/sau modificarea urmând a fi adusa la cunoștința publicului in modalitățile anterior 

prevazute. 

Art.2 TIPUL DE EVENIMENT, PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE 

Art. 2.1 Evenimentul “DAR DIN DAR SE FACE WOW” se desfășoară în incinta parcarii Centrului Comercial 

DN1 Value Centre situat în ,Calea Bucuresti, Nr. 2 BIS , Com. Balotesti, Sat Balotetsi, Jud. Ilfov  („Centrul 

Comercial”) si va consta in organizarea unui piete volante la care vor participa antreprenorii locali ce vor 

comercializa produse agroalimentare, produse textile, decoratiuni, tablouri clientilor. Prin organizarea 

Evenimentului in cadrul Centrului Comercial a Evenimentului, Organizatorul asigura trafic suplimentar de 

clienti si publicitate in favoarea Centrului Comercial, ceea ce sprijina activitatea economica a Centrului 

Comercial. 

Art. 2.2 Evenimentul va incepe in data de 12 decembrie 2020 la ora 09.00, si va înceta la data de 13 

decembrie 2020 la ora 21.00, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. În situația in care 

https://dn1valuecentre.ro/
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Organizatorul decide sa prelungească această campanie, acest fapt va fi adus la cunoștință publica in 

modalitățile prevăzute la art. 1 alin. 3. 

Art. 3 ACCES 

Art. 3.1 Accesul in cadrul Evenimentului se realizeaza prin punctele special amenajate iar participarea va 

fi gratuita atat pentru expozanti cat si pentru vizitatori. 

Art. 4 PUBLICITATE IN CADRUL CENTRULUI EXPOZITIONAL 

Art. 4.1 Expunerea si distribuirea de pliante si materiale promotionale este gratuita in suprafata acordata 

in comodat expozantului. Publicitatea se va limita la promovarea de produse si nu va incalca prevederile 

legale, nu va fi de natura politica sau ideologica. Organizatorul are dreptul sa inlature din cadrul 

Evenimentului, fara acordul expozantului inscriptionarile, reclamele si alte forme de publicitate, in cazul 

in care considera ca nu sunt in concordanta cu legislatia romana, cu conditiile de participare sau ca 

deranjeaza pe ceilalti expozanti. 

Art. 4.2 Publicitatea in mediile optice, mobile, acustice este permisa doar in cazul in care nu deranjeaza 

expozantii din vecinatate. 

Art. 5 PAZA 

Art. 5.1 Organizatorul asigura paza generala a spatiilor exterioare Cetrului Comercial DN1 in cadrul 

programului zilnic, fara a fi tinut raspunzator pentru securitatea produselor din cadrul Evenimentului. Se 

recomanda asigurarea bunurilor sau asigurarea personala.  

Art. 5.2 Securitatea standurilor, a articolelor expuse si a altor obiecte aflate in standuri nu reprezinta 

responsabilitatea Organizatorului. Expozantii sunt responsabili de securitatea propriilor standuri. 

Art. 5.3 In cazul in care unul dintre bunuri este furat, participantul este obligat sa anunte imediat Sectia 

de Politie. Participantul este responsabil pentru securitatea bunurilor proprii. 

Art. 6 CURATENIE 

Art. 6.1 Organizatorul asigura curatenia spatiilor comune din cadrul Evenimentului, fara a avea obligatia 

asigurarii curateniei in spatiile oferite in regim de comodat.  

Art. 6.2 Ca regula generala, deseurile trebuie sa fie inlaturate si evacuate imediat sau sa fie colectate in 

recipientele adecvate si evacuate corespunzator. 

Art. 7 SANATATE SI SECURITATE. SITUATII DE URGENTA 



3 
 

Art. 7.1 Expozantii au urmatoarele obligatii principale privind problematica de Securitate si sanatate in 

munca: 

a. Sa numeasca o persoana responsabila privind securitatea si sanatatea in munca si sa comunice 

numele acesteia Organizatorului; responsabilul SSM va efectua instruirea angajaților în ceea ce 

privește securitatea și sănătatea în muncă; 

b. Sa se asigure ca personalul sau este calificat si instruit; 

c. Sa asigure toate conditiile de munca pentru evitarea accidentelor si imbolnavirilor profesionale 

oentru personalul propriu; orice accident de munca in care este implicat personalul expozantului 

va fi comunicat imediat Organizatorului cat si organelor abilitate prin lege; 

d. Sa efectueze instruirea periodica pe probleme de securitate si sanatate in munca.  

Art. 7.2 Expozantul are urmatoarele obligatii principale privind Situatiile de urgenta: 

a. Sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, conform regulamentului de 

ordine interioara a  Centrului comercial DN1; 

b. Sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizeaza 

sau le desfasoara si sa obtina autorizatiile necesare; 

c. Sa nu efectueze modificari neautorizate la standurile furnizate de Organizator; 

d. Sa comunice, imediat dupa constatare ORorice incalcare a normelor de aparare impotriva 

incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de aceasta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice 

defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor. 

e. Sa obtina permise de lucru cu foc deschis de la organele competente in conditiile legii; 

f. Sa respecte legislatia privind depozitarea produselor si substantelor cu risc de incendiu/explozie; 

g. Orice daune provocate de incendii cad in sarcina exclusiva a celui ce le-a provocat. 

Art. 7.3 Se interzice introducerea substantelor explozive in cadrul Evenimentului. Aceeasi regula se aplica 

si in cazul munitiei. 

Art. 7.4 Participantii vor respecta legile de prevenire a incendiilor, legile de prevenire a accidentelor de 

lucru si cele referitoare la prejudiciile cauzate, in conformitate cu legislatia in vigoare. Fumatul in standuri 

este strict interzis, fiind posibil numai in zonele exterioare special amenajate. 

 

Art. 8 REGULI SPECIALE PENTRU PREVENIREA RASPANDIRII COVID 
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8.1 Toti participantii vor trebui in mod obligatoriu sa poarte măștii (medicală/nonmedicală), care trebuie 

să acopere atât gura, cât și nasul. 

8.2 Participantii au obligatia de efectuarea frecventă a igienei mâinilor cu dezinfectant pe bază de alcool 

și evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate.  

8.3 Accesul participantilor se face cu respectarea de către participanți a distanțării de minimum 1,5 m. 

8.4 Se interzice participantilor consumul de alimente și băuturi în incinta Evenimentului, cu excepția 

lichidelor ambalate individual. Produsele se vor achizitiona in regim „take away”. 

8.5 Atat Organizatorul cat si expozantii vor plasa, la loc vizibil, anunțuri scrise privind regulile de distanțare 

fizică și cele de acces. Se va realiza o comunicare corecta și eficienta asupra măsurilor de siguranță sanitară 

adoptate, promovate în locația Evenimentului, dar și pe site-ul și pe rețelele de socializare a 

Organizatorului cat si a expozantilor pentru o vizibilitate sporită și o înțelegere cât mai bună din partea 

publicului. Organizatorul si expozantii se vor coordona cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât 

asigurarea sănătății angajaților și a publicului. 

8.6 Organizatorul va plasa dispensere cu soluții dezinfectante in cadrul Evenimentului. 

8.7 Organizatorul va stabilirea și respectarea numărului maxim de participanti la Eveniment. 

8.8 Expozantii vor depune eforturi pentru prevenirea raspandirii virusului SARS COV prin măsurarea 

aleatorie a temperaturii vizitatorilor prin termometru noncontact, precum și efectuarea triajului 

observațional epidemiologic. In cazul in care observa accesul persoanelor simptomatice (tuse, strănut, 

rinoree, febră, stare generală modificată), precum și al celor care înregistrează temperatura măsurată mai 

mare de 37,3°C va anunta imediat Organizatorul.  

8.9 Expozantii isi asuma obligatia de promovarea a măsurilor de igienă individuală si vor avea dispensere 

cu soluții dezinfectante disponibile la fiecare stand. 

8.10 Expozantii isi vor instrui personalului privind măsurile de igienă. Ei vor institui obligatia măsurii de 

purtare a măștii de protecție și a mănușilor. 

8.11 Expozantii vor asigura dezinfecția frecventă a suprafețelor utilizate de mai mult de o persoană cu 

substanțe biocide autorizate. Expozantii vor să efectua dezinfecția și aerisirea periodică a standurilor, a 

suprafețelor și a tuturor obiectelor atinse frecvent de public. Expozantii au obligatia de asigurarea 

permanentă a substanțelor și materialelor de curățenie/igienizare necesare în locație. 
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8.12 Expozantii vor organizarea cozile stand prin marcaje care să indice distanța regulamentară de 1,5 m 

între persoane. Personalul expozantului va verifica respectarea distanțării sociale în desfasurarii 

Evenimentului. 

8.13 Expozantii au obligatia de a pune la dispoziție un număr rezonabil de recipiente/coșuri de gunoi cu 

capac. 

8.14 Vânzarea de produse se va face pe cât posibil prin plata cu cardul contactless sau telefonul, astfel 

încât contactul fizic să fie minimizat. 

 

Art.9 DESFASURAREA EVENIMENTULUI 

9.1 Pentru a asigura trafic suplimentar de clienti si publicitate in avantajul Centrului Comercial, ceea ce 

sprijina activitatea economica a Centrului Comercial, cat si pentru a sprijini activitatea producatorilor 

locali, Organizatorul va pune gratuit la dispozitia expozantilor: 11 standuri de tip casuta cu dimensiunea 

de 6 mp. Toate standurile au numere date de organizator si acestea pot fi inlaturate numai cu acordul 

anterior al organizatorului. 

9.2 Organizatorul are urmatoarele obligatii: 

a. sa intocmeasca un plan de desfasurare a evenimentului; 

b. sa intocmeasca schema amplasarii comerciantilor in spatiul dedicat Evenimentului; 

c. sa asigure conditiile necesare pentru desfasurarea activitatii comerciale a expozantilor; 

d. sa solutioneze in limita competentelor sale reclamatiile participantilor; 

e. are dreptul sa decida eliminarea oricarui Expozant pentru incalcarea regulilor prezentului Regulament.  

9.3 Expozantii au urmatoarele obligatii: 

a. Expozantii răspund pentru conservarea standurilor asigurate de către organizator în starea lor avută la 

primirea în folosință. Se interzice deteriorarea, murdarirea si modificarea in orice mod a componentelor 

si instalatiilor standurilor. De asemenea, se interzice aplicarea pe acestea a vopselelor, tapetului si 

adezivilor. Se interzice montarea de bolturi sau elemente de ancorare a structurilor standurilor. Toate 

materialele utilizate trebuie indepartate fara a lasa urme. Substantele precum uleiul, vaselina, vopselele 

si altele de acest tip trebuie indepartate imediat. În cazul deteriorarii standului, participantul va plăti 

integral valoarea acestuia sau costurile de reparații după caz; 
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b. La terminarea evenimentului expozantii sunt obligati sa predea spatiile in buna regula, in starea initiala 

in  care le-a primit, curate. Aceasta prevedere include materialele de pe podeaua pavilioanelor (de 

exemplu  banda adeziva etc.).Toate lucrarile de curatare trebuie sa se faca cu produse/preparate  

biodegradabile. Utilizarea in activitatea  de curatare  de substante,  preparate  compusi  care contin 

solventi si care sunt daunatoare pentru sanatate si mediu este interzisa . Locurile ocupate de către 

expozanti vor fi lăsate curate, deșeurile produse în timpul târgului vor fi depuse la punctele special de 

colectare ale deșeurilor; 

c. Expozantii au obligația de a înlătura orice fel de murdărie produse în urma desfășurării activității proprii 

pe pavajul zonei pietonale. În caz contrar aceștia sunt obligați să suporte cheltuielile legate de curățarea 

suprafeței utilizate; 

d. Expozantii care nu respectă obligatiile prevazute de prezentul Regulament pot fi elminati de către 

organizator; 

e. Expozantii își pot aduce propria logistica pentru a-și desfășura activitatea în condiții optime si de 

respectare a cadrului legal; 

f. Transportul produselor de origine animala se va face cu mașini echipate cu instalații frigorifice si 

autorizate DSVSA; 

g. Participanții au obligația de a pune la dispoziția clienților informații de identificare a vânzătorului 

(persoana juridică), tipurile de produse expuse / oferite la vânzare, ingrediente folosite, etc; 

h. În cazul unor situații speciale, producătorii au obligația de a anunța organizatorul cu minim 48 de ore 

în avans faptul că nu va participa la târg la data planificată. În aceste condiții, organizatorul poate apela la 

alți producători din baza de date constituită.  

i. Expozantul este unicul responsabil pentru obtinerea, inainte de inceperea Evenimentului, in mod 

corespunzator, a tuturor aprobarilor legale necesare in deplina conformitate cu prevederile legale si 

normele de reglementare in vigoare precum si cu prevederile contractuale aplicabile si va pune la 

dispozitia Organizatorului toate avizele, permisele si/sau autorizatiile obtinute in acest sens. Expozantul 

declara ca este de acord ca este singurul responsabil si va despagubi integral Organizatorul pentru toate 

obligatiile/sarcinile (pecuniare sau nu)  stabilite de catre autoritatile compentente in sarcina lui ca urmare 

a nerespectarii de catre Expozant a prevederilor legale necesare obtinerii oricaror autorizatii de 

functionare prevazute de lege. 
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j.  In mod expres Expozantul intelege ca, in cazul in care legea sau autoritarile competente solicita o astfel 

de obligatie, este in sarcina sa obtinerea autorizatiei privind securitatea la incendiu aferenta standului, 

asa cum a fost amenajat. Expozantul declara ca este de acord ca este singurul responsabil si va despagubi 

integral Organizatorul pentru toate obligatiile/sarcinile (pecuniare sau nu)  stabilite de catre autoritatile 

compentente in sarcina lui ca urmare a nerespectarii de catre Expozant a prevederilor legale necesare 

obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu aferenta standului.  

Art. 10 CONDITII DE PARTICIPARE 

10.1 Orice Expozant va semna un acord de participare prin care va declara expres ca va respecta 

Regulamentul Evenimentului cat si Regulamentul de ordine interioara a Centrului Comercial.  

10.2 Pentru a deveni expozant, solicitantii trebuie sa contacteze Organizatorul telefonic 0755.095.114 sau 

sa se prezinte la sediul Centrului Comercial DN1 din Calea Bucuresti, Nr. 2 BIS , Com. Balotesti, Sat 

Balotetsi, Jud. Ilfov pana la data de 10 decembrie 2020 pentru a-si manifesta dorinta de a participa la 

Eveniment. Solicitantii trebuie sa prezinte Organizatorului documentatia de infiintare si autorizare. In 

masura locurilor disponibile, solicitantii, daca indeplinesc conditille prezetului regulament si prezita 

documentatia primesc calitatea de expozant. 

10.3 Expozantii vor trebui sa respecte conditiile specifice de mai jos: 

a. Pot fi expuse doar acele articole care au fost declarate si admise. Sunt admisi ca expozanti producatori, 

importatori, exportatori, reprezentanti, comercianti care prezinta servicii si produse ce se incadreaza in 

tematica Evenimentului;  

b. Nu se admit co-expozanti si nu pot fi reprezentate organizatii suplimentare daca acest lucru nu se 

specifica in mod expres in notificarea de admitere; 

c. Obtinerea autorizatiilor prevazute de lege pentru produsele si serviciile prezentate revine exclusiv in 

sarcina expozantului. Este permisa vanzarea produselor/serviciilor cu respectarea legislatiei in vigoare in 

Romania. Respectarea legislatiei este in sarcina expozantului. 

d. Organizatorul are dreptul sa se retraga din contract sau sa rezilieze relatia contractuala fara preaviz 

daca admiterea s-a bazat pe declaratiile incorecte sau incomplete ale expozantului sau daca, ulterior, 

expozantul nu mai indeplineste conditiile de admitere. 
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e. Expozantul nu poate muta, face schimb sau imparti standul si nu il poate ceda partial sau total unor 

parti terte deoarece Organizatorul nu admite co-expozanti sau companii reprezentate suplimentar fara 

acordul anterior in scris al Organizatorului. 

Art. 11 DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII 

11.1 Organizatorul isi rezerva dreptul discretinar de a decide sistarea evenimentului oricand inainte/sau 

in curs de desfasurare. Organizatorul nu mai are nicio obligație către participanți, cu privire la returnarea 

unei sume bănești sau plata unei sume bănești cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea 

înainte de termen a Evenimentului urmează a fi adusa la cunoștință publica in modalitățile prevăzute la 

art. 1 alin. 3. 

11.2 Reclamatii: 

a. Cererea scrisa, expresa si motivata, a participanților la prezentul Eveniment, in vederea sesizării 

Organizatorului cu privire la orice nereguli constatate in desfășurarea Evenimentului sau orice 

nerespectări ale Regulamentului, poate fi depusa oricând la Biroul de Administrație din cadrul Centrului 

Comercial pe Durata Evenimentului, însă nu mai târziu de ora 12:00 a zilei de 13 decembrie 2020. Orice 

sesizare depusa după trecerea termenului de mai sus nu va mai fi luata in considerare. In cuprinsul 

sesizării, participanții vor completa si datele de contact (i.e. adresa / email) unde răspunsul la sesizare 

trebuie expediat.  

b. Soluționarea sesizărilor se va efectua in termen de maximum 5 de zile lucrătoare de la depunerea 

acestora. Răspunsul la sesizare va fi comunicat de către Organizator, participantului, prin posta sau email, 

la adresa indicata in sesizarea depusa.  

11.3  INFORMAREA PARTICIPANŢILOR CONFORM LEGII 129/2018 si REGULAMENTULUI UE 2016/679 

PRIVIND PROTECTIA PERSOANELOR FIZICE IN CEEA CE PRIVESTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL SI LIBERA CIRCULATIE A ACESTOR DATE. Tuturor participanților la Eveniment le sunt garantate 

drepturile în conformitate cu Legea nr.677/2001privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu 

privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenție, de opoziție, de a se adresa instanței 

competente și de plângere către autoritatea de supraveghere. 

11.4 Participanții la prezenta Campaniei acceptă să se conformeze întocmai acestui Regulament.  
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11.5 Eventualele litigii apărute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanți, pe de alta 

parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi 

soluționate de către instanța competenta de la sediul Organizatorului. Legea aplicabila este legea romana. 

Redactat intr-un singur exemplar. 

PK DEVELOPMENT ONE SRL 

prin reprezentant Alina Maxim 

08.12.2020 
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ACT ADIȚIONAL NR.1  

TERMENI GENERALI SI CONDITII DE PARTICIPARE 

EVENIMENT „DAR DIN DAR SE FACE WOW„ 

 

 

 

PK DEVELOPMENT ONE, societate comerciala cu sediul in Bucureşti, Sectorul 2, Strada Barbu Văcărescu, Nr. 201, Biroul 

Nr. 6, etaj 11, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/3347/2016, CUI 35759225, reprezentata de Alina Maxim, 

in calitate de Administrator, denumit in continuare ”Organizator”, adopta prezentele modificări la Regulamentul 

oficial: 

 

Art.1.  Art. 2 se modifica prin introducerea Art. 2.3 in urmatorul sens: 

„Art. 2.3 S-a decis prelungirea evenimentului astfel incat : Evenimentul va continua si in perioada 19-20 decembrie 

dupa cum urmeaza: acesta incepe in data de 19 decembrie 2020 la ora 09.00, si va înceta la data de 20 decembrie 

2020 la ora 21.00, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.  

În situația in care Organizatorul decide sa prelungească această campanie, acest fapt va fi adus la cunoștință publica 

in modalitățile prevăzute la art. 1 alin. 3.” 

Celelalte prevederi ale Regulamentului rămân nemodificate. 

PK DEVELOPMENT ONE. se obliga prin prezenta sa facă publice, prin afișarea pe site-ul propriu și la sediul Centrului 

Comercial Atrium Mall Arad, a modificărilor aduse prin prezentul Act Adițional nr. 1 la TERMENI GENERALI SI CONDITII 

DE PARTICIPARE EVENIMENT „DAR DIN DAR SE FACE WOW„. 

 

 

 

 

PK DEVELOPMENT ONE 


