ZILELE FACULTĂȚII DE MEDICINĂ VETERINARĂ
13-15 MAI 2022

Regulament de Participare
Program: 10.00-19.00
CATEGORII DE PRODUSE
1. În zona ocupată de Expozant vor putea fi expuse:
Produse si servicii de uz medical veterinar – hrană, diete, accesorii pentru îngrijirea animalelor, aparatură de uz
veterinar, suplimente și medicamente de uz veterinar.
Plante ornamentale și produse horticole: Bulbi – Tuberculi – Rizomi – Răsaduri – Semințe – Plante de interior
înflorite – Plante înflorite cultivate în ghiveci – Plante de interior – Plante de exterior – Plante mediteraneene –
Plante cu rădăcină nudă – Plante cu balot – Plante ornamentale – Plante anuale – Plante perene – Flori tăiate –
Plante și flori tropicale – Plante exotice (cocos, cafea) – Plante acvatice – Plante aromatice și medicinale – Plante
grase – Bonsai – Trandafiri – Pomi și arbuști fructiferi – Gazon – Plante-covor – Compoziții de plante;
Produse pentru grădinărit: Mobilier pentru Garden Center – Articole și Accesorii pentru Grădinărit – Ghivece –
Măști de ghivece – Jardiniere și tăvi (din plastic și ceramică) – Unelte pentru grădină;
Amenajări exterioare: Mobilier pentru grădini și terase – Roci ornamentale – Tuf calcaros, Pietre naturale –
Materiale artificiale – Lacuri ornamentale, Acvarii, Piscine;
Echipamente și Unelte: Sere: instalații și echipamente – Tehnică de cultivare – Irigare grădină – Instalații de
fertirigare – Unelte și echipamente pentru întreținerea spațiilor verzi – Tocători material vegetal – Hidrocultură:
Echipamente și produse – Instrumente de analiză a apei – Instalații de tratare a apei – Mulcire – Platforme
aeriene – Etichete și aparate de etichetare – Ambalaje – Echipament vestimentar profesional – Pesticide –
Substraturi, amestec de pământ, turbă – Îngrășăminte;
Articole pentru Florari: Articole cadou – Articole și Accesorii pentru Florari – Lumânări – Hârtie,
Ambalaje/Suporturi – Coșuri, Produse din răchită și bambus – Flori uscate, artificiale – Vaze – Produse din
ceramică - Sticlărie;
Servicii pentru Intreprinderi: Arhitectură pentru grădini – Publicații Specializate – Servicii informatice – Servicii
de publicitate și consultanță – Transporturi
Alte categorii: Produse de artizanat și agro-alimentare tradiționale.
MODIFICAREA DATELOR, DURATA ȘI ORELE DE DESFĂȘURARE A MANIFESTĂRII
2. Datele de deschidere și de închidere a manifestării, durata și programul de acces sunt stabilite de Organizator
care își rezervă, în orice moment, dreptul de a le modifica fără a fi obligat să dea curs niciunei cereri de
despăgubire pentru prejudicii.
OCUPAREA SPAȚIILOR EXPOZIȚIONALE
3. Expozantul este obligat să expună doar produsele enumerate în cererea de participare în limitele spațiului
alocat. Din motive tehnice și organizatorice, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, prin decizie proprie,
modul de grupare a produselor pe categorii, de a transfera Expozanții într-un grup sau într-un spațiu diferite și
de a schimba dimensiunile și spațiile alocate acestora. Pe întreaga durată a manifestării, Expozantul este obligat
să adopte un comportament civilizat, să respecte bunurile și echipamentele Organizatorului, ale perimetrului
expozițional, și ale terților, precum și să respecte dispozițiile date de Organizator prin înștiințări scrise și/sau
verbale sau prin orice alt mijloc. În cazul încălcării respectivelor obligații, Organizatorul își rezervă dreptul de a
adopta măsurile pe care le va considera cele mai adecvate.
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RETRAGEREA – RENUNȚAREA
4. În caz de retragere, organizatorul este autorizat să rețină taxa de participare.
EXONERARE DE RĂSPUNDERE
5. Organizatorul nu-și asumă nicio responsabilitate pentru pagubele (directe sau indirecte) sau prejudiciile aduse
persoanelor sau obiectelor produse de orice persoană, în orice mod. Expozanții sunt liberi să se asigure prin
intermediul unei companii de asigurări la libera lor alegere, împotriva pagubelor cauzate persoanelor și
obiectelor (Responsabilitate Civilă față de Terți), precum și împotriva tuturor riscurilor și pagubelor materiale și
directe asupra bunurilor aduse, deținute și expuse în timpul expoziției.
Organizatorul este absolvit de orice responsabilitate în caz de pierderi, distrugeri, furturi și/sau tâlhării suferite
de Expozant, acesta fiind singurul responsabil de asigurarea supravegherii spațiilor închiriate, a dotărilor
acestora, a mărfurilor expuse și/sau ce urmează a fi expuse pe perioada de desfășurare a manifestării, inclusiv
în etapele de amenajare și de dezafectare a standului.
MONTARE ȘI DEMONTARE STAND
6. Zilele și programul de sosire în perimetrul expozițional, de montare și de demontare a standului sunt cele ce
urmează a fi comunicate de către Organizator și au caracter irevocabil. După ce a descărcat marfa în spațiile
alocate lui și înainte de începerea amenajării standului, Expozantul se angajează să parcheze mijloacele de
transport proprii în afara perimetrului expozițional, în spațiile puse la dispoziție în acest scop.
AMENAJĂRI ȘI INSTALAȚII
7. În fazele de amenajare nu este permisă efectuarea de operațiuni care să constituie lucrări (precum spre ex.
vopsire sau refinisare materiale brute) cu instrumente sau aparate electrice cu excepția celor utilizate pentru
curățenie.
În acest sens, componentele structurilor ce intră în amenajarea standurilor trebuie să fie constituite din
elemente finisate, astfel încât să necesite doar operațiuni de montare și de retuș final.
Participanții sunt obligați să respecte normele de siguranță și de prevenire a incendiilor. Dat fiind că se aplică
toate normele și dispozițiile, inclusiv cele speciale, în materie de adunări în locuri publice, este interzis: să se
aprindă focuri, să se introducă material explozibil, produse pirotehnice, periculoase sau urât mirositoare care
pot produce pagube sau neplăceri. Organizatorul este absolvit de orice responsabilitate în caz de pagube
produse în dauna personalului expozantului sau a vizitatorilor, ca urmare a nerespectării prezentelor norme.
Pentru orice tip de amenajare, Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua verificarea prealabilă a amenajărilor
realizate și de a aduce modificările necesare, precum și de a nu acorda permisul de instalare.
MĂSURI PSI
8. Se vor respecta măsurile PSI:
a) Se va asigura o bună întreținere și menținere a căilor de acces și evacuare interzicându-se blocarea sau
reducerea lățimii acestora;
b) Se interzice exploatarea cu defecțiuni sau improvizații a instalațiilor electrice și de încălzire, precum și
intervenția unor persoane neautorizate la aceste instalații;
c) Se va urmări respectarea normelor și regulilor de depozitare a materialelor combustibile:
d) Se interzice focul deschis pe timpul desfășurării activității;
e) Amenajarea și dotarea unui post de incendiu cu mijloace și materialele de primă intervenție (stingătoare);
f) Asigurarea gabaritelor corespunzătoare pentru evacuarea rapidă în caz de incendiu, precum și intervenția
pentru stingere;
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g) Este interzisă exploatarea instalațiilor electrice cu defecțiuni sau improvizații. Cablurile electrice vor fi
protejate;
h) Se interzice utilizarea mijloacelor de încălzire fără acumulare de căldură, neomologate sau improvizate,
neîntreținerea coșurilor de fum (după caz);
i) Buteliile de gaz vor fi depozitate și utilizate corespunzător.
INTERDICȚII
8. Este interzis participanților:
a) să cedeze, să schimbe – chiar și cu titlu gratuit – spațiile care le-au fost alocate;
b) să-și deschidă standul cu întârziere față de programul de deschidere a manifestării către public;
c) să expună obiecte ce nu aparțin categoriei de produse stabilite și/sau sunt străine scopului expoziției;
d) să găzduiască în spațiile alocate lui alți expozanți care nu au depus cerere de participare;
e) în timpul manifestării, să închidă standul propriu, să acopere materialul sau să dezinstaleze standul.
Organizatorul are dreptul să retragă de la expoziție eventuale obiecte care nu corespund tematicii expoziției în
curs. Evantualele reclamații vor trebui să fie adresate doar în scris organizatorului.
NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
9. Părțile agreează faptul că vor acționa ca operatori de date independenți (așa cum sunt definiți prin legislația
națională și cea a UE privind protecția datelor personale).
USAMV București garantează și se obligă în permanență, legat de toate datele cu caracter personal pe care
le prelucrează potrivit scopului regulamentului:
a) să prelucreze doar datele cu caracter personal necesare furnizării serviciilor asumate conform prezentului
regulamnet și orice prelucrare în baza sau în legătură cu prezentul regulament trebuie să se execute exclusiv în
legătura cu și contextul activităților desfășurate de părți în temeiul prezentului regulament;
b) să instituie și să mențină pe întreaga durată a evenimentului măsuri de siguranța tehnice și organizatorice
suficiente și potrivite, pentru protecția datelor cu caracter personal sau a informațiilor împotriva distrugerii
accidentale, ilegale sau a pierderii, deteriorării, alterării accidentale, a dezvăluirii sau a accesării neautorizate.
Paerticipanții vor respecta în permanență obligațiile care îi incumbă în temeiul legislației privind protecția
datelor cu caracter personal cu privire la oricare și toate datele cu caracter personal în posesia cărora intră
pe durata evenimentului.
Părțile se obligă să se conformeze solicitărilor oricărei persoane vizate, formulate în temeiul legislației UE
privind protecția datelor cu caracter personal și să efectueze rectificările ori ștergerile solicitate de către
persoana vizată. În acest sens ambele părți se obligă să își aducă la cunoștință reciproc orice situații de
notificare de către o persoană vizată, privind exercitarea unui drept, cu precădere în temeiul dispozițiilor
GDPR, în maximum 48 de ore de la primirea notificării din partea respectivei persoane vizate. Ulterior
părțile vor colabora și își vor comunica reciproc măsurile luate cu privire la situația semnalată.
NORME PRIVIND MĂSURILE PENTRU PREVENIREA CONTAMINĂRII CU NOUL CORONAVIRUS SARS-COV-2
ȘI PENTRU ASIGURAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ SANITARĂ
10. Având în vedere contextul actual cauzat de pandemia COVID -19 pe perioada derularii evenimentului,
atat organizatorul cât și expozanții și vizitatorii se obligă si declară că vor respectata toate normele impuse
de legislația în vigoare privind prevenirea infectării cu virusul Sars-Cov2.
- Purtarea măștii este obligatorie în toate spațiile exterioare sau interioare comune. Masca trebuie purtată
corect!
- Igienizarea frecventă a mâinilor și a spațiilor expoziționale.
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- Evitarea aglomeratiilor și păstrarea distanțării sociale de minimum 2 metri.
- Respectarea fluxului de acces intrare/iesire în interiorul expoziției și a Campusului AgronomieHerăstrău.
- Respectarea hărții expoziționale realizate de organizator, cu asigurarea unei distanțări de minim 2m între
firmele participante.
- Expozanții trebuie să își asigure necesarul de materiale de protecție Covid19 pe tot parcursul evenimentului
(măști, mănuși, dezinfectant).
EXPOZANT ............................
SEMNATURĂ .............................
DATĂ

ORGANIZATOR ..............................
SEMNĂTURĂ ..................................

Organizatori
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