
 

 

REGULAMENT CONCURS  NETagro 

“PUNEM AFACERILE ROMÂNEȘTI ÎN MIȘCARE!”  

Perioada: 20 martie 2018 – 30 iunie 2018 

 

 

 
  
Art.1 Organizatorul  
 

1.1 Organizatorul consursului “PUNEM AFACERILE ROMÂNEȘTI ÎN MIȘCARE” (denumit 

în continuare „Concurs”) este NETAGRO S.R.L. („Organizatorul”), societate înregistrată în 

conformitate cu legea română, cu sediul în Ștefăneștii de Jos, Șos Ștefănești nr. 13, jud. Ilfov, 

având număr de înregistrare în Registrul Comerțului Ilfov J23/680/2006 cod înregistrare fiscală 

în scopuri de T.V.A. RO18552385, titulară a contului IBAN RO12 BSEA 0210 0000 0114 3447 

deschis la Credit Agricole, sucursala Vasile Lascăr București, prin reprezentant legal, 

Paraschivoiu Angelica Camelia, în calitate de administrator. 
 

1.2 Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”), 

care este obligatoriu pentru toți participanții. 

 

1.3 Prin participarea la aceast Concurs, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul 

„Participantului” (orice persoană juridică și/sau reprezentant legal ce respectă toate condițiile 

incluse în prezentul Regulament). Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor 

termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament. 
  
Art.2 Durata și locul de desfășurare a Concursului  
 

2.1 Concursul este organizat și se desfășoară la sediul organizatorului, respectiv în Ștefăneștii de 

Jos, Șos. Ștefănești nr. 13, jud. Ilfov. 
 



 

 

2.2 Concursul va începe pe data de 20 martie 2018, ora 00:00:01 și va dura până la 30 iunie 

2018, ora 23:59:59. 
  
Art.3 Regulamentul oficial al Concursului  
 

3.1 Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe 

întreaga durată a concursului, pe site-ul www.netagro.ro sau la solicitare în scris la adresa 

Ștefăneștii de Jos, Șos. Ștefănești nr. 13, jud. Ilfov, cod poștal 077175 sau prin e-mail de la 

office@netagro.ro. 
 

3.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării 

publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare cu rol informativ. Informațiile pe 

care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament. 

 

3.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și 

dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Concursului, cu condiția 

înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile 

acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în 

acte adiționale, care vor fi disponibile printr-una dintre modalitățile prevăzute la Art. 3.1. 
  
Art.4 Dreptul de participare  
 

4.1 Se pot înscrie în vederea participării la Concurs doar persoanele juridice („Participanții”) cu 

sediul în România, care în perioada Concursului achiziționează produse distribuite de 

NETAGRO S.R.L. din lista Anexa nr. 1 conform mecanismului descris la Art. 5.1. 
 

4.2 Participanții se pot înscrie în Concurs începând cu data de 20 martie 2018 (ora 00:00:01) și 

până la data de 30 iunie 2018 (ora 23:59:59). 

 

4.3 Nu pot participa la Concurs următoarele categorii de persoane:  



 

 

• persoane juridice urmărite penal;  
• persoane juridice asupra cărora există un sechestru pe bunuri; 
• persoane juridice care înregistrează sold debitor depășit în evidențele contabile ale 

Organizatorului până la data de 30.08.2018 
• persoane fizice. 

 

4.4 Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea unui premiu, 

Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiului astfel câștigat și de a urmări în instanță 

respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. De asemenea, Organizatorul își 

rezervă dreptul de a retrage participanţilor premiile obţinute ca rezultat al activităţii lor şi / sau să 

restricţioneze participarea la Campania promoţională până la finalizarea acesteia. 
 

4.5 Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea definitivă a participantului în 

cauză. 

4.6 Participarea la această Campanie are valoare de acceptare integrală, expresă şi liber 

consimţită a prevederilor prezentului Regulament.  

 

 

Art.5 Modalitatea de înscriere în Concurs  
 

5.1 Participanții care întrunesc condițiile de la Art.4 și realizează o achiziție de *produse 

distribuite de NETAGRO S.R.L. (*în limita stocului disponibil), în valoare de 10.000,00 RON 

(fără TVA ) primesc 1 punct NETAGRO. Pentru a completa un talon sunt necesare 5 (cinci) 

puncte conforme cu descrierea anterioară. Punctele NETAGRO se acordă după ce produsele au 

fost facturate aplicând toate reducerile menționate în contractul încheiat între participant și 

organizator. Participanții vor primi la înscrierea în Concurs un talon disponibil la reprezentanții 

NETAGRO de pe fiecare zonă. Participanții vor primi un număr de 5 (cinci) puncte autocolante, 

echivalentul  necesar completării unui talon, în momentul atingerii pragului sumei de 50.000,00 

RON (fără TVA, după aplicarea tuturor discount-urilor prevăzute în contract/comandă), în 



 

 

perioada Concursului. 
 

Art. 6 Tranzacții  
 

6.1 După data încheierii Concursului, orice achiziționare de produse la valoarea menționată 

anterior își pierde calitatea de a fi inclusă în Concurs, Organizatorul nemaiavând nicio 

responsabilitate și nemaiasumându-și nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar 

putea eventual conduce publicul la concluzia actualității ori continuării Concursului. 
 

Art. 7 Premiile Concursului  
 

7.1 În cadrul Concursului vor fi acordate urmatoarele premii: 
 

• un autoturism DACIA DUSTER 1.50 dCi 4WD (4X4) 
• 3 vouchere NETagro in valoare de 5.000,00 ron fiecare  

 

7.2 Organizatorul va înmâna cheile autoturismului si voucherele după extragerea la sorți a 

câștigătorilor.  
 

Art.8 Validarea punctelor. Alegerea premiilor  
 

8.1 Premiile descris la Art. 7.1 se vor acorda prin TRAGERE LA SORȚI. 
 

8.2 Validarea punctelor acordate se face de către Organizator, în perioada 3-14 septembrie, 

conform facturilor emise către fiecare participant în parte. 

 

8.3 Participanților eligibili conform Art 5.1 le vor fi oferite cele 5 (cinci) puncte autocolante 

aferente de către reprezentantul zonal NETAGRO. Acesta din urmă este cel care va ridica talonul 

de participare pe baza căruia se va face tragerea la sorți. Talonul va fi completat înainte de 

ridicare cu punctele și cu datele de identificare ale participanților.  
 



 

 

– Nume și Prenume  
– Societate  

– CUI  

– Adresă  

– Număr de telefon  

– E-mail  

– Dată  

– Semnătură  
 

Art.9 Publicarea câștigătorilor Concursului. Ridicarea premiilor 
 

9.1 Premiile se pot ridica după efectuarea tragerii la sorți, care va avea loc în data de 16 

noiembrie 2018. 
 

9.2 Organizatorul decide în mod expres că premiile Concursului nu pot fi înlocuite cu 

contravaloarea în lei, un alt bun sau serviciu. În cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de 

premiul câștigat, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, câștigatorul va pierde 

dreptul de atribuire a premiului. În cazul acesta, Organizatorul se obligă să organizeze în aceeași 

zi o nouă tragere la sorți, pentru a desemna noi câștigători ai Concursului. 

 

9.3 Câștigătorul autoturismului din cadrul Concursului organizat de NETAGRO S.R.L. se obligă 

să păstreze minim 12 luni colantarea prezentă pe autoturism iar câștigătorii voucherelor în 

valoare de 5.000,00 ron fiecare se obligă să achizitioneze produse NETagro pana cel tarziu la 

data de 31.12.2018 

 

9.4 Organizatorul nu va despăgubi participanții în cazul unor probleme în exploatarea premiului, 

vătămări corporale, deces etc. 

 

9.5 În caz de neprezentare la evenimentul de extragere la sorți a câștigătorilor aceștia pierd 



 

 

dreptul la premii, organizatorul având obligatia sa extraga un nou talon care devine eligibil în 

conformitate cu articolele prezentului Regulament. 

 

9.6 Câștigătorii Concursului vor fi publicati pe website www.netagro.ro în perioada 17-20 

noiembrie 2018. 

 

9.7 Premiul menționat la Art. 7.1 poate fi acordat numai în baza unui proces verbal de predare-

primire care conține datele de identificare ale câștigătorului (ale persoanei juridice), descrierea 

premiului primit, precum și semnătura de primire și de predare a câștigătorului, respectiv a 

reprezentantului Organizatorului. Refuzul de a semna orice document ce atestă atribuirea 

efectivă a premiului către câștigător conduce la pierderea dreptului câștigătorului de a intra în 

posesia premiului.  
 

Art.10 Limitarea răspunderii  
 

10.1 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a 

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs. 
 

10.2 În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestui Concurs, 

decizia Organizatorului este definitivă. 

 

10.3 Eventualele contestații vor fi luate în considerare până la data de 30 noiembrie 2018 

inclusiv, transmise în scris la una dintre adresele menționate la Art. 3.1. Orice contestații sosite 

după această dată nu vor fi luate în considerare. 

 

10.4 Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:  
 

(1) Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de Participant 

Organizatorului, nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de 

participanți fiind responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în 



 

 

cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei 

de e-mail sau numărului de telefon incorecte/incomplete. Reclamațiile referitoare la premiul 

câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în 

considerare de către Organizator. 

 

(2) Imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului cuvenit (conform prevederilor 

articolelor sus-menționate).  
 

Art.11 Protectia datelor personale  
 

11.1 Prin participarea la Concurs participanţii confirmă cunoașterea prevederilor 

Regulamentului şi își exprima acordul în privința acestora și cu privire la includerea datelor 

personale în baza de date a Organizatorului astfel încât datele lor personale (nume, prenume, 

adresa, nr. telefon) să fie păstrate şi prelucrate de Organizator în scopul participării la aceast 

Concurs, atribuirii premiilor Concursului și pentru a fi folosite în activități de marketing. 

11.2 Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu excepția 

societăților implicate în organizarea Concursului și a operatorului de marketing direct al 

Organizatorului. 

11.3 Întrucât acordarea premiilor instant și prin tragere la sorți poate fi un eveniment public, 

participarea la Concurs constituie acordul potențialilor câștigători referitor la faptul că numele 

sau imginea vor fi făcute publice și folosite în materiale publicitare de către Organizator fără 

niciun fel de plată aferentă si fara a avea orice alte pretentii fata de Organizator. Odată cu 

semnarea procesului – verbal de ridicare a premiului, câștigătorul va semna și un document care 

să ateste acordul acestuia pentru utilizarea numelui său și a imaginii sale în scopul mai sus 

amintit. 

11.4 Participanţilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 

privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 



 

 

circulaţie a acestor date, în urma cererii scrise a participantului, datată şi semnată, expediată pe 

adresa Sos. Stefanesti, Nr. 13, Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, respectiv:. 

- dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la 

cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o 

privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta; 

- dreptul de întervenţie asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la 

operator, la cerere şi în mod gratuit: 

a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror 

prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau 

inexacte; 

b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu 

este conformă legii; 

c) notificarea către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a 

oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare 

nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă 

de interesul legitim care ar putea fi lezat; 

- dreptul de opoziţie: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din 

motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să 

facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. 

11.5 În vederea exercitării drepturilor sus menţionate, persoana vizată poate solicita de la 

operator acest lucru, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. 

10.6 Operatorul este obligat să comunice măsurile luate precum şi, dacă este cazul, numele 

terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în 



 

 

termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obligă că, la prima comunicare în 

scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creată, va aduce la cunoştinţă 

drepturile conforme Legii 677/2001.  

 

Art.12 Încetarea / Întreruperea Concursului. Forță majoră  
 

12.1 Concursul poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui 

eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive 

independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Concursului. 
 

12.2 Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de 

către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa 

și a cărui apariție, îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile 

asumate prin Regulament. 

 

12.3 Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat 

oricând în baza liberei deciziii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o 

astfel de situație.  
 

 

Art.13 Litigii  
 

13.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect legat de 

desfășurarea Concursului se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi 

posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competențe din județul Ilfov.  
 

 

Art. 14 Diverse 
 



 

 

14.1 Prin înscrierea la Concurs, participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga,    

numele acestora și premiul câștigat să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte 

obligații sau plăți din partea Organizatorului. 

14.2 Orice modificare a Regulamentului va fi anunţată pe site-ul Oragnizatorului cu cel puţin 

24 de ore înaintea intrării în vigoare a acesteia. 

14.3 Eventualele contestații vor fi luate în considerare până la data de 30.11.2018. Deciziile în   

vederea soluționării contestațiilor vor fi emise de către Organizator. 

Pentru prezentul act se emit 3 (trei) duplicate, astazi data autentificarii, din care: 2 (doua) 

duplicate se inmânează partilor si un duplicat se pastreaza in arhiva biroului notarial alaturi de 

actul autentic semnat de părți. 

Tehnoredactat de parte, procesat si autentificat de BIN Iosep Mihaela Cristina, cu sediul in 

Stefanestii de Jos, Sos. Stefanesti nr. 55C, jud. Ilfov. 

 
 


