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1. Tarif de participare

Lei

Include: Înscrierea simplă în pliantul oficial al manifestării, doua ecusoane.
(Se va plăti pentru fiecare firmă subexpozantă)

200

2. Tarif inchiriere spaţiu
2.1. Tip spaţiu
• Spaţiu standard amenajat
Include: Spaţiu interior, pereţi pe contur cu excepţia laturilor libere,
inscripţionarea numelui firmei pe pazie, o masă şi două scaune, un spot la 4m2, o
priză, un coş gunoi.
• Spaţiu interior neamenajat
• Spatiu exterior neamenajat intrarea principala CRAFT
• Spaţiu exterior neamenajat

Tarif pe intreaga
perioada
(lei/m2)

Număr de
firme
subexpozante
Spaţiu solicitat
(m2)

125

100
100
70
Tarifele de mai sus NU includ TVA!

REDUCERI IMPORTANTE!!! (Bifaţi!)
a) Membrii CCIAT – 10 % din suprafaţa închiriată
b) Tarif spaţiu neamenajat
 5% suprafaţa între 30 - 80 m2
 15% suprafaţa peste 80 m2
Calculaţie (se completează de către organizator)
2. Valoare spaţiu =
3. Valoare servicii suplimentare (conform solicitări Anexa 2 şi Anexa 3) =
Total valoare contract (1+2+3) =
TVA =
TOTAL VALOARE CU TVA =
Suntem de acord cu CONDIŢIILE DE PARTICIPARE (Anexa 1), care fac parte din prezenta adeziune - contract.
EXPOZANT - ___________________________________
ORGANIZATOR – CCIAT
DIRECTOR / REPREZENTANT LEGAL
______________________________________________
Semnatura şi ştampila
Semnatura şi ştampila

Lei
Lei
Lei
Lei
Lei

Anexa 1 la contract nr.______/__________

C O N D I Ţ I I

D E

1. Dispoziţii generale
1.1. Manifestarea expoziţională este organizată de către Camera de Comerţ,
Industrie şi Agricultură Timiş (organizatorul), înscrierea la manifestarea
expoziţională facându-se în baza prezentei adeziuni-contract care trebuie
completată, semnată şi restituită până la 1.09.2019 organizatorului, din acel
moment contractul devenind obligatorie pentru părţi. Înainte cu 30 zile de
începerea manifestării expoziţionale organizatorul va mai accepta adeziuni
numai în limita spaţiului disponibil.
2. Admiterea participării
2.1. Sunt acceptate numai mărfuri, produse şi servicii care se încadrează în
profilul manifestării, expozantul purtând întreaga răspundere pentru produsele
prezentate, nefiind admise în cadrul manifestării expoziţionale produse
periculoase, dăunătoare sau produse care depăşesc limita de încărcare termică de
420 MJ/mp, totodată acesta obligându-se să respecte normele de protecţia muncii
şi PSI (respectiv Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,cu
modificările și completările ulterioare, Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru
aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor, Scenariul de
Securitate la incendiu aferent clădirii – Centrul Regional de Afaceri Timișoara pe
care îl va semna de luare la cunoștință și respectare; participă la prevenirea și
stingerea inclusiv a începuturilor de incendii intervenind pentru eliminarea
oricăror posibile surse de incendiu; participă la desfășurarea activități de salvare
a vieţilor și bunurilor materiale în caz de incendiu; participă la desfășurarea de
activități pentru eliberarea căilor de evacuare și acces în Sala; acordă primul
ajutor în caz de urgență, persoanelor aflate în pericol; participă la verificarea și
combaterea unor posibile surse de incendii; asigură, în caz de incendiu;
supraveghează respectarea normelor PSI în spațiul închiriat; desfășoară activități
de informare cu personalul său salariat privind respectarea regulilor PSI dar și
protecția muncii în incinta spațiului închiriat; asigură intervenția la incendiu cu
mijloacele din dotarea prestatorului; asigură însuşirea şi respectarea de către
angajaţii proprii a măsurilor de protecţie împotriva riscurilor de vătămare
specifice activităţii pe care o desfăşoară pe teritoriul prestatorului; asigură
angajaţilor proprii echipament individual de protecţie corespunzător riscurilor de
vătămare la care pot fi expuşi pe durata desfăşurării activităţilor contractate;
asigură înlocuirea angajaţilor care încalcă regulile de protecţia muncii; asigură
desfăşurarea activităţilor contractate numai de către personal ale cărui aptitudini
pentru muncă sunt certificate de medicul de medicina muncii,conform legislaţiei
în vigoare; orice accident petrecut pe teritoriul prestatorului, aşa cum este definit
în Legea nr. 319/2006 securităţii si sănătăţii în muncă, cu modificările ulterioare
şi Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi
îmbolnăviri profesionale, rerepublicată, cu modificările ulterioare,va fi
comunicat imediat și achizitorului, iar înregistrarea accidentului se face de către
beneficiar în conformitate cu Legea nr. 319/2006 securităţii si sănătăţii în muncă,
cu modificările ulterioare și Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru
accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale, rerepublicată, cu modificările
ulterioare); ia masurile necesare pentru interzicerea fumatului, a băuturilor
alcoolice și a substanțelor psihotrope în toate spațiile puse la dispoziție de
CCIAT de către toți angajații și invitații săi (aceștia fiind considerați prepuși ai
beneficiarului), si îndrumarea fumătorilor către spațiul special amenajat din
exteriorul clădirii. In cazul nerespectări dispozițiilor precizate mai sus (fumat,
recalcitrant, agresiv), persoanele respective vor fi evacuate definitiv din cadrul
evenimentului, inclusiv al clădirii. In toate cazurile în care expozantul își incalcă
obligațiile de mai sus îi revine, în cazul nerespectării acestei clauze întreaga
răspundere – materială, civilă, penală.
Organizatorul va putea, în baza unei notificări prealabile transmisă
beneficiarului, să solicite acestuia din urmă să-și suspende în totalitate sau parțial
activitatea. În cazul în care expozantul înregistrează debite restante din (a)
prezentul contract, (b) orice contract prin care primeste orice produse si servicii
de la prestator sau (c) oricare alt contract, de orice natura, încheiat cu prestatorul,
atunci prestatorul va avea dreptul, la propria sa alegere: (i)să compenseze orice
sume datorate de catre expozant organizatorului în baza acestui contract cu orice
sume restante datorate de catre beneficiar catre prestator în baza a) prezentului
contract, (b) oricarui contract prin care primește orice produse și servicii de la
prestator și (c) oricarui alt contract, de orice natura, încheiat cu prestatorul; (ii)
Sa suspende orice prestație în baza prezentului contract pana la primirea de la
expozant a oricarei si tuturor sumelor restante (inclusiv a oricăror penalități de
întârziere) în baza a) prezentului contract, (b) oricarui contract prin care primeste
orice produse și servicii de la prestator și (c) oricarui alt contract, de orice natură,
încheiat cu beneficiarul, (iii) Sa înceteze acest contract, prin notificare scrisă
transmisă expozantului cu 5 (cinci) zile înaintea datei terminării, fără intervenția
vreunei instanțe arbitrale sau îndeplinirea altor formalități în acest sens. Părțile
convin că nimic din prezentul contract nu transformă personalul organizatorului
în angajat, agent sau partener al beneficiarului. Organizatorul nu va fi
răspunzător față de beneficiar pentru nicio compensație, rambursare,
indemnizatie sau daune fie în contul profitului sau comisioanelor prezente sau
potențiale, fie în contul pierderii oricărui fond de comert al expozantului sau în
contul oricăror altor daune indirecte sau subsecvente. Organizatorul are dreptul
ca, la liberă alegere, să întreprindă toate demersurile necesare în vedere
recuperarii imediate a daunelor și / sau a pierderilor rezultate din orice act sau
omisiune a beneficiarului care rezultă dintr-o încălcare a obligațiilor contractuale
sau legale ale expozantului, fie ca urmare a neglijenței sau a comportamentului
intenționat și de a factura beneficiarului orice astfel de costuri pentru a acoperi
serviciile prestate de terți în vedere remedierii daunelor și / sau a pierderilor;
prestatorul nu este răspunzător faţă de beneficiar sau terţi şi nu va datora niciun
fel de compensaţii; Organizatorul va avea dreptul sa solicite expozantului un
raport și/sau informații periodice privitor la indeplinirea de catre acesta a
obligatiilor prevazute in prezentul Contract.
Organizatorul nu va fi răspunzător față de expozant pentru nicio compensație,
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rambursare, indemnizatie sau daune fie în contul profitului sau comisioanelor
prezente sau potențiale, fie în contul pierderii oricărui fond de comert al
beneficiarului sau în contul oricăror altor daune indirecte sau subsecvente.
Organizatorul are dreptul ca, la liberă alegere, să întreprindă toate demersurile
necesare în vederea recuperarii imediate a daunelor și / sau a pierderilor rezultate
din orice act sau omisiune a expozantului care rezultă dintr-o încălcare a
obligațiilor contractuale sau legale ale beneficiarului, fie ca urmare a neglijenței
sau a comportamentului intenționat și de a factura expozantului orice astfel de
costuri pentru a acoperi serviciile prestate de terți în vedere remedierii daunelor
și / sau a pierderilor; organizatorul nu este răspunzător faţă de expozant sau terţi
şi nu va datora niciun fel de compensaţii. Expozantul se obligă să acţioneze cu
toată competenţă rezonabilă, grija profesională şi diligenţa în îndeplinirea
obligaţiilor care îi revin în temeiul prezentului contract, astfel cum ar trebui să
acţioneze un beneficiar de servicii adecvat calificat şi competent, experimentat în
derularea unor proiecte similare din punctul de vedere al dimensiunilor,
obiectului şi complexităţii. Expozantul recunoaşte că organizatorul se bazează pe
competenţa profesională şi judecata expozantului în ceea ce priveşte organizarea
de expoziții; în consecinţă, expozantul are obligaţia faţă de organizator de a
acţiona în mod diligent; expozantul declară că este familiarizat cu aşteptările
organizatorului şi că înţelege natura rolului său şi că este familiarizat cu cerinţele
pe care îndeplinirea unui astfel de rol le impune; expozantul declară totodată şi
confirmă că deţine experienţa, competenţa, cunoştinţele, expertiza, forţa de
muncă, capacitatea profesională şi mijloacele adecvate pentru îndeplinirea
obligațiilor sale în conformitate cu prezentul contract; expozantul va respecta
toate cerinţele şi standardele legale şi profesionale prevăzute de Legea Aplicabilă
în general şi/sau de autorităţile de supervizare a activităţii sale specifice şi, prin
urmare va fi răspunzător de indeplinirea obligațiilor sale, în conformitate cu şi în
temeiul oricăror cerinţe şi standarde legale şi profesionale; expozantul iși va
indeplini obligațiile în conformitate cu instrucţiunile organizatorului expozantul
trebuie să îl despăgubească pe organizator pentru orice pretenţii, daune, pierderi,
cheltuieli sau răspunderi rezultate din orice act sau omisiune a expozantului care
rezultă dintr-o încălcare a obligațiilor contractuale sau legale ale sale, fie ca
urmare a neglijenței sau a comportamentului intenționat.
2.2. Organizatorul poate refuza participarea sau poate restrânge spaţiul
expoziţional solicitat, în funcţie de posibilităţile existente la data primirii
adeziunii-contract.
2.3. Organizatorul poate anula participarea expozanţilor care nu au plătit integral
şi în termenele prevăzute costul spaţiului expoziţional, al standului şi al celorlalte
servicii comandate.
3. Alocarea spaţiului de expunere şi amenajarea standului
3.1.Expozantul va utiliza numai spaţiul de expunere şi standul alocate de
organizator potrivit procesului verbal de predare-primire ce va constitui anexă la
prezenta adeziune-contract, având la rândul lui obligaţia de a preda, în maxim 24
de ore de la terminarea manifestării expoziţionale, spaţiul de expunere şi standul
alocat pe bază de proces-verbal de predare-primire, aşa cum le-a preluat.
3.2. În cazul în care construcţia standului se realizează de către organizator,
acesta va transmite expozantului schiţa şi localizarea standului cel târziu cu cinci
zile înainte de deschiderea manifestării expoziţionale. În cazul în care construcţia
standului se realizează de către expozant, acesta va transmite organizatorului
schiţa cu dimensiunile acestuia cu minim zece zile înaintea deschiderii expoziţiei
în vederea obţinerii aprobării organizatorului în acest sens.
3.3. Amenajarea standurilor de către expozant se face cu maxim 2 zile înainte de
data deschiderii manifestării expoziţionale şi numai între orele 8 – 20,
încărcarea-descărcarea şi transportul mărfurilor şi produselor ce vor fi expuse
revenind exclusiv în sarcina expozantului.
3.4. În cazul în care exponatele necesită condiţii speciale de expunere
(agabaritice, peste 350 de kg, putere mare absorbită din reţeaua electrică, noxe în
exploatare etc.), expozanţii au obligaţia de a informa în scris organizatorul cu
minim 10 zile înaintea deschiderii manifestării expoziţionale.
3.5. În cazul neprezentării unui expozant până în preziua deschiderii expoziţiei la
ora 11, fără anunţarea organizatorului, acesta poate aloca standul respectiv unui
alt expozant spaţiul expoziţional şi standul respectiv, taxele de participare
trebuind a fi achitate integral de expozantul care nu s-a prezentat.
3.6. Subînchiriarea spaţiului de expoziţie şi/sau a standului solicitat unei terţe
persoane fizice sau juridice este permisă doar cu acordul scris al organizatorului
şi numai cu achitarea tarifului de participare pentru fiecare subexpozant.
Subînchirierea fără acordul scris al organizatorului atrage după sine o penalizare
în valoare de taxa de participare 3000 lei +TVA/subexpozant, plata fiind în
sarcina expozantului.
4. Desfăşurarea manifestării
4.1. Prezentarea expozantului la standuri se face în fiecare zi a manifestării
expoziţionale la ora 9,30 în prezenţa organizatorului şi a reprezentanţilor firmei
de pază. Închiderea zilnică a expoziţiei şi eliberarea spaţiului expoziţional se face
zilnic la ora 20 .
4.2. Organizatorul nu poate fi tinut răspunzător de integritatea bunurilor şi
materialelor expozanţilor asigurand doar paza cladiriiin intervalul 08.00 – 17.00.
În cazul dispariţiei unui obiect/exponat din perimetrul spaţiului expoziţional
alocat, expozantul este obligat să semnaleze acest incident Inspectoratului
Judeţean de Poliţie. Expozantul este răspunzător de paza, integritatea şi
securitatea bunurilor sale în timpul programului de desfăşurare al expoziţiei.
Organizatorull dispune – expozantul acceptand in mod expres acest fapt prin
semnarea prezentului contract - de un privilegiu special asupra bunurilor mobile
ale expozantului situate în interiorul spațiului exopzitional, pentru garantarea
plății integrale a contractului, datorate de expozant în temeiul prezentului
contract.Expozantul nu se va putea prevala de nici un fel de exclusivitate sau de
vreo garanție de neconcurență, proprietarul rezervându-și în consecință dreptul
de a închiria sau de a pune la dispoziție celelalte spații asupra cărora este
propietar în vederea exercitării oricărei activități, chiar similară cu cele

exercitate de expozant la libera sa apreciere.
4.3. Expozanţul are obligaţia de a păstra în bună stare spaţiul expoziţional şi
standul închiriate conform procesului verbal de predare-primire, de a plăti
valoarea de înlocuire pentru bunurile, materialele şi instalaţiile încredinţate ce au
fost degradate sau sustrase, precum şi de a păstra o conduită neprejudiciabilă
pentru organizator pe toată durata manifestării expoziţionale (de ex.: utilizarea
surselor de sunet - nivel maxim admis 65dB şi lumină care deranjează ceilalţi
expozanţi, neutilizarea băuturilor alcoolice pe toata durata desfăşurării
manifestării expoziţionale, de a păstra spaţiul expoziţional curat, de a folosi
numai locurile de fumat special amenajate în acest sens,etc.).
4.4. Expozantul are dreptul să facă publicitate produselor sale doar în incinta
standului, cu respectarea legislaţiei române în vigoare (Legea nr.148/2000 –legea
publicităţii), organizatorul având dreptul să înlăture, fără acordul expozantului
toate formele de publicitate neconformă cu legislaţia română in vigoare sau
aflate în afara standului alocat.
4.5. Dezafectarea standului înainte de închiderea oficială, sau nepredarea
standului în termenul de 24 de ore de la închiderea expoziţiei prevăzut la art.3.1
se penalizează cu 200 € + TVA.
4.6. Expozantul are obligaţia să semneze şi să respecte ,,Ghidul expozantului”.
5. Modalităţi de plată. Termene. Penalităţi
5.1. Expozantul are obligaţia de a achita valoarea adeziunii-contract astfel: 50%
din valoare în termen de cinci zile de la data semnării adeziunii contract,
organizatorul alocând spaţiul expoziţional numai după ce expozantul va face
dovada achitării tranşei de 50%; restul de plată se va achita cel târziu cu şapte
zile înaintea deschiderii manifestării. În cazul neachitării întregii valori a
contractului la termenul stabilit mai sus, organizatorul nu va permite participarea
expozantului la manifestarea expoziţională.
5.2. Plata se va face în lei în contul prestatorului RO 58 UGBI 0000 0920 1549
1 RON deschis la GARANTI BANK
5.3. Alte servicii suplimentare comandate de expozant, dar care nu au fost
cuprinse în prezenta adeziune-contract, se vor achita de expozant pe loc, în baza
facturii emise de organizator.
5.4. Neachitarea sumelor stabilite la termenele de mai sus atrage o penalitate de
0.9 %/zi de întârziere până la plata efectivă a obligaţiilor neachitate. Valoarea
penalităţilor poate depăşi valoarea contractului.Suplimentar, pentru fiecare
încălcare a angajamentelor/obligațiilor contractuale, incepând cu a 3-a zi după
neîndeplinirea obligațiilor contractuale se vor percepe:1/3 (o treime) din pretul
prestației pentru intreaga perioada de fraudă (incălcarea culpabilă sau nu a
obligațiilor contractuale);Dublul prestatiei, ajustată pro rata pentru fiecare zi de
ocupare a spațiului in situația in care expozantul nu predă spațiul in termenul
stipulat in prezentul contract si anexele sale;Triplul prestatiei, ajustată pro rata in
situația in care expozantul incalcă prevedrile legislației in vigoare in materia
concureței neloiale in dauna organizatorului si a celorlalti participanti.
6. Renunţarea la participare şi rezilierea contractului
6.1. Rezilierea unilaterală a prezentei adeziuni-contract este interzisă. Renunţarea
unilaterală la prezenta adeziune-contract de către expozant cu mai puţin de 30 de
zile înainte de deschiderea manifestării expoziţionale va fi anunţată în scris
organizatorului, iar sumele plătite se reţin cu titlu de daune interese. Cu mai
puţin de 15 zile înainte de deschiderea expoziţiei rezilierea unilaterală a
contractului de către expozant nu se mai poate face, acesta fiind obligat să
plătească către organizator 50% din valoarea contractului.
6.2. Modificarea perioadei de desfăşurare a târgului sau imposibilitatea
desfăşurării manifestării din motive neimputabile organizatorului sau din
considerente de forţă majoră se va anunţa în scris expozantului în termen de cinci
zile de la producerea acesteia,care, la rândul lor, au obligaţia de a anunţa în scris
organizatorului, în termen de trei zile de la primirea înştiinţării de modificare a
perioadei de desfăşurare a manifestării expoziţionale sau de apariţia cazului de
forţă majoră, eventuala neacceptare a modificării survenite, în caz contrar
modificarea considerându-se acceptată.
7. Litigii
7.1. Limba contractului este limba română, iar legea contractului este legea
română. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract,
referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea lui va fi
soluţionat de Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ,
Industrie şi Agricultură Arad în conformitate cu Regulile de Procedură Arbitrală
ale acesteia. Hotărârea arbitrală va fi definitivă şi obligatorie pentru părţi.
8. Dispoziţii finale
8.1. Forta majora dovedita in conditiile legii exonereaza partile contractante de
raspundere.
8.2. Expozantului ii este interzis a cesiona obligatiile ce ii revin conform
prezentului contract.
8.3. Expozantul declara că este o persoana solvabila, ca nu se afla in stare de
insolventa, lichidare, dizolvare sau faliment si ca nu are debite care periclitează
achitarea obligațiilor de natura financiara ce decurg din prezentul contract,
contractul constituie și va constitui o obligație valabilă și legală care îl angajează
și executorie împotriva acestuia, iar executarea și conținutul acestuia, ca și
răspunderea decurgând din acesta au fost aprobate și nu contravin actului său
constitutiv. De asemenea Expozantul declară că se va abţine de la orice acţiune
care ar putea contraveni obligaţiilor asumate prin prezentul contract, sau care ar
putea afecta drepturile prestatorului, astfel cum sunt acestea descrise în prezentul

EXPOZANT ___________________________________
DIRECTOR / REPREZENTANT LEGAL
Semnatura şi ştampila

contract; îl va despăgubi pe organizator (inclusiv în privința beneficiului
nerealizat) împotriva oricăror tulburări de fapt; a luat la cunoştinţă şi înţelege pe
deplin toate prevederile cuprinse în acest contract care au fost negociate şi
agreate de către ambele părți şi, prin semnarea acestuia, îşi exprima în mod liber
acordul de a contracta, cu intenţia de a-şi îndeplini obligaţiile conform
prevederilor prezentului contract, în integralitatea lor, astfel încât neînţelegerea
ulterioară a oricărei prevederi a acestora nu va afecta în niciun fel desfăşurarea
relaţiilor contractuale în baza prezentului contract; a înțeles în mod corect și
complet efectele contractuale și legale ale tuturor clauzelor acestui contract,
inclusiv, dar fără a se limita la cele care vizează elementele esențiale; nu se afla
in eroare de fapt sau de drept cu privire la niciuna dintre clauzele contractului;
fiecare dintre prestațiile la care s-au obligat contractual, incluzând, dar fără a se
limita la plata de daune si/sau penalități, reprezintă o contravaloare justa si
echitabila a contraprestației organizatorului sau, după caz, o despăgubire justa și
echitabilă pentru prejudiciul cauzat prin neexecutare și niciuna dintre acestea nu
este lezionară; nu se află în nici o situație care ar putea fi invocata drept stare de
necesitate; va plăti la scadenta prestația si celelalte sume datorate în temeiul
prezentului contract; nu va intreprinde activități sau nu va permite sau autoriza
executarea de activități care încalcă legislația incidentă în vigoare; garanteaza ca
nicio persoană din personalul său nu are, direct sau indirect, (i) niciun interes cu
privire la dreptul de proprietate sau orice alt drept sau interes in legatură cu
profitul și/sau veniturile organizatorului, (ii) nu a primit sau nu va primi nicio
plată sau beneficiu ca urmare a oricarei tranzacții încheiate în baza acestui
contract; confirmă că, prezentul contractul reflectă întocmai riscuri pe care este
pregătit din punct de vedere financiar, precum și al cunoștintelor și experienței,
să le adminstreze;
întregul contract în general a fost discutat și negociat „clauză cu clauză” ,
clauzele fiind agreate, în această formă, înainte de semnarea prezentului contract.
Expozantul declară faptul că persoanele semnatare ale prezentului contract au
toate indrituirile legale pentru a angaja în mod valabil entitatea pe care o
reprezintă.
8.4. O modificare substanțială a împrejurărilor avute în vedere de Părți la
încheierea acestui Contract, cum ar fi o scădere sau creștere a nivelului preţurilor
pe piață, sau schimbarea politicii organizatorului sau situația financiară a
organizatorului, reducerea numărului de personal, decizia de a pleca de pe piață,
planificarea strategiei, etc. constituie o cauză pentru modificarea sau încetarea
prezentului Contract de către organizator fără intervenția instanței arbitrale.
Organizatorul nu se angajează să preia riscul de modificare a circumstanțelor în
care prezentul Contract a fost încheiat și nerenunțând sub nici o formă la dreptul
de a cere sau de a aplica impreviziunea, în conformitate cu articolul 1271 din
Codul Civil.Pe cale de consecțință organizatorul își rezervă dreptul de a muta
unilateral evenimentul într-o altă locație sau la o altă dată, sau de a denunta
contractul, în cel mult 2 zile de la aparitia unor circumstante enunțate mai sus in
prezentul articol sau de genul celor de mai sus.
8.5. Impartirea acestui contract in articole si sectiuni s-a realizat doar in scpul de
a facilita trimiterile facute in cuprinsul acestuia si nu va afecta interpretarea
contractului. Orice trimitere la acest contract se va referi la prezentul contract in
integralitatea sa si nu doar la anumite clauze, artiole sau sectiuni din acesta. In
acest contract orice referire la o prevedere a legii se considera o referire la acea
prevedere astfel cum ea poate fi modificata, extinsa, completata, reconfiramta
sau inlocuita la un moment dat si va include legislatie subordonata sau
interpretare judiciara ori administrativa obligatorie a acesteia. Orice prevedere
contractuala ce se va dovedi invalida, interzisa, inaplicabila sau nula din punct de
vedere legal, in masura in care aceasta a fost constatata de o instanta
judecatoreasca, nu va afecta validitatea restului contractului care va continua sa
isi produca efectele prin clauzele ramase valide. O clauza dovedita a fi invalida,
nula, interzisa sau inaplicabila va fi inlocuita de drept cu prevederile legale
aplicabile.
Prezenta adeziune-contract a fost încheiată azi ........................201... în două
exemplare deopotrivă originale, reprezentând voinţa neviciată a părţilor, fiecare
parte declarând că a primit un exemplar.

ORGANIZATOR – CCIAT
______________________________________________
Semnatura şi ştampila

Anexa 2 la contract nr.______/________
Servicii suplimentare:
Descriere
1.1 Masă
1.2 Scaun
1.3 Construcţie oficiu în stand
1.4 Panou melamină (în structură)
1.5 Pazie
1.6 Coş gunoi
1.7 Modificări stand (după predarea construcţiei cf.plan )
2. UTILITĂŢI
- ELECTRICE cu consum inclus
2.1 Spot luminos – 100 W
2.2 Bransament monofazic – include 1 priză(max 2,5 kw)
- interior
2.3 Bransament trifazic – include 1 priză (max 5 kw) interior
2.4 Bransament monofazic – include 1 priză(max 2,5 kw)
- exterior
2.5 Bransament trifazic – include 1 priză (max 5 kw) exterior
2.6 Bransament trifazic – include 1 priză (max 15 kw) exterior
- ALTE DOTĂRI
2.7 Închiriere videoproiector 2300lm + ecran proiecţie
2.8 Închiriere TV LCD - Plasma
2.9 Închiriere Laptop (min 5 buc)
2.10 Inchiriere Smart Board
2.11 Inchiriere Instalaţie de traducere simultană/cască
(min. 30 buc)
2.12 Inchiriere Mese Bistro
2.13 Inchiriere Sistem Sonorizare + DJ – sistem DAS
2.14 Inchiriere Sistem sonorizare - Behringer
2.15 Inchiriere Microfon wireless
3. SERVICII
3.1 Personalizare standuri proprii clienţi (autocolante,
panouri publicitare)
3.2 Curăţenie stand la solicitare expresă
TOTAL VALOARE

Tarif
Lei (fără TVA)
47 /buc/eveniment
24 /buc/eveniment
230 /mp/eveniment
24 /ml/eveniment
46 /buc/eveniment
5 /buc/eveniment
230 /mp/eveniment

46
115

/buc/eveniment
/buc/eveniment

350

/buc/eveniment

184

/buc/eveniment

414

/buc/eveniment

920

/buc/eveniment

161
230
115
100
46

/buc/zi
/buc/zi
/buc/zi
/buc/zi
/casca/zi

46
1400
322
138
70
14

Comandat

Valoare
Lei (fără TVA)

buc/zi
/zi
/zi
buc/zi
/mp suprafaţă
personalizată
/mp
*

Preţurile de mai sus nu conţin TVA!
* Această valoare se trece la totalul Valoare servicii suplimentare - pct. 3 de pe pagina “Adeziune contract”
NOTĂ: Tarifele serviciilor suplimentare (conform ANEXA 2) solicitate de expozant cu mai puţin de 24 de ore înainte
de deschiderea oficială a expoziţiei sau după deschiderea oficială, suferă o majorare de 100% şi vor fi onorate în
limita stocurilor disponibile.

EXPOZANT - ___________________________________
DIRECTOR / REPREZENTANT LEGAL
Semnătura şi ştampila
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Anexa 3 la contract nr.______/________

Servicii publicitare:
Descriere

Tarif
Lei (fără TVA)

Comandat

Valoare
Lei (fără
TVA)

1. RECLAMĂ
1.1 Aparitie in catalogul expozitiei (doar pentru formatul de catalog A5 – 148x210 mm)
1.1.1 Coperta IV (policromie)
1.1.2 Coperta II si III (policromie)
1.1.3 Interior - policromie
1.1.4 Interior – o culoare
1.1.5 Sigla firmei – o culoare
1.1.6 Sigla firmei – policromie
1.2 Publicitate în afara standului
1.2.1 Distribuţie fluturaşi
45 /zi – expozanţi
80 /zi – terţi
1.2.2 Expunere banner exterior
65 /mp – expozanţi(1 fata)
100 /mp – terţi
1.2.3 Expunere banner interior (Sala Polivalentă)
100 /mp/ pe perioada
expoziţiei
1.2.4 Expunere alte materiale publicitare
cf deviz suplimentar
1.2 .5 Alte materiale publicitare (la cerere)
cf deviz suplimentar

cf deviz
cf deviz
cf deviz
cf deviz
cf deviz
cf deviz

2. RECLAMĂ INTERNET
2.1 Expunere logo pe pagina Internet a CCIAT cu
2 săptămâni înainte

cf deviz

3. RECLAMĂ LA STAŢIA AUDIO
3.1 Difuzare spot audio pe perioda expoziţiei

100 / spot pe perioada
expoziţiei

TOTAL VALOARE

*

Preţurile de mai sus nu conţin TVA!
* Această valoare se trece la totalul Valoare servicii suplimentare - pct. 3 de pe pagina “Adeziune contract”

EXPOZANT - ___________________________________
DIRECTOR / REPREZENTANT LEGAL
Semnătura şi ştampila
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