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                                        ANEXA B 

CONTRACT DE PARTICIPARE la 
EXPO CNEE 2019 

 

Art. 1 – OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1- Obiectul contractului îl constituie punerea la dispoziţia Expozantului a spaţiului descris în cuprinsul Adeziunii Contract (Anexa C) - parte 
integrantă din prezentul Contract – precum şi asigurarea de către Organizatorul EXPO CNEE 2019 a celorlalte servicii suplimentare de care 
Expozantul va beneficia pe parcursul desfăşurării respectivei manifestări. 
1.2.- Prezentul contract completează prevederile din Oferta pentru înscrierea la EXPO CNEE 2019, însuşindu-şi toate prevederile referitoare la 
organizarea expoziţiei ce se va organiza/derula sub egida CNEE 2019. 
 

Art. 2 – REGULI GENERALE DE PARTICIPARE 
 2.1. – Înscrierea  
Expozantul va putea participa la manifestarea organizată de către Organizator numai în urma completării şi semnării prezentului Contract şi a returnării 
acestuia către Organizatorul EXPO CNEE 2019. Organizatorul EXPO CNEE 2019 va semna la rândul său contractul şi va emite un exemplar 
Expozantului. Organizatorul poate să nu accepte participarea sau să restrîngă spaţiul solicitat în funcţie de posibilităţile existente şi de ordinea de 
înscriere a participanţilor. Refuzul Expozantului de a accepta eventualele modificări operate de către Organizator trebuie comunicat în termen de maxim 
3 zile de la semnarea Contractului de către ambele părţi. După acceptarea condiţiilor contractuale şi a spaţiului alocat participarea la manifestare devine 
obligatorie şi nu se admite anularea înscrierii decât în caz de forţă majoră sau în condiţiile pct.15.4 şi pct.15.5 din Oferta pentru înscrierea la EXPO 
CNEE 2019.  
 2.2. – Standurile 
Standul alocat este pus la dispoziţia Expozantului cu o zi înaintea deschiderii oficiale a manifestării şi trebuie eliberat în ziua închiderii, după terminarea 
programului de vizitare. În cazul nerespectării acestui termen, Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele daune suferite de 
Expozant. Preluarea-predarea standului şi a dotărilor aferente va fi consemnată în procesul verbal de predare-primire, care constituie Anexa 1 la 
prezentul Contract. Distrugerile provocate de Expozant vor fi evaluate în prezenţa unui delegat, urmînd a fi recuperate inclusiv prin reţinerea de produse 
a căror valoare acoperă cuantumul prejudiciului cauzat de Expozant. Expozanţii  pot utiliza numai spaţiile de expunere alocate în baza prezentului 
Contract. În cazul în care Expozantul are un stand propriu, acesta trebuie să corespundă standardelor manifestării, să fie acceptat de Organizator şi să 
aibă numele firmei înscripţionat. Accesul la amenajare se va face cu o zi înaintea deschiderii oficiale a manifestării. Expozantul va putea ceda  folosinţa  
spaţiului  alocat  unor  terţe  firme  numai  cu  acordul  prealabil  scris al Organizatorului şi  numai după  achitarea  de  către  respectiva  firmă  a  taxei  
de  participare stabilită  de  către  Organizator. 
2.3. – Exponatele 
În cadrul manifestării organizate potrivit prezentului Contract sunt acceptate orice fel de mărfuri şi produse care se încadrează în profilul manifestării. 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu admite acele exponate care pot fi dăunătoare sau periculoase. Retragerea exponatelor se va face numai după 
închiderea manifestării. În cazul  nerespectării acestui termen Expozantul va suporta o taxă penalizatoare de 5.000 LEI cu titlu de daune-interese. 
 

Art.3 – OBLIGAŢIILE   EXPOZANTULUI 
Expozantul se obligă:  
3.1. Să folosească spaţiul alocat de către Organizator conform destinaţiei care rezultă din Contract; 
3.2. Să păstreze integritatea bunurilor puse la dispoziţie de către Organizator, respectiv mobilierul şi celelalte dotări, să nu deterioreze, să nu degradeze 
prin vopsire şi să nu aplice materiale publicitare fără acordul prealabil scris al Organizatorului; 
3.3. Să asigure paza spaţiului alocat şi a dotărilor aferente pe tot parcursul derulării efective a manifestării; 
3.4. La închiderea manifestării să restituie bunurile şi dotările aferente spaţiului alocat în aceeaşi stare în care le-a primit, conform procesului verbal de predare-primire; 
3.5. Să respecte termenele impuse de Organizator şi să comunice toate datele solicitate pentru organizarea manifestării; 
3.6. Să respecte toate celelalte norme impuse de Organizator şi stipulate în prezentul Contract, sub sancţiunea achitării de către Expozant a sumei de 
5.000 LEI cu titlu de daune-interese. 
 

Art. 4 – OBLIGAŢIILE ORGANIZATORULUI 
Organizatorul se obligă: 
4.1. Să predea spaţiul alocat Expozantului cu dotările aferente la termenul prevăzut în Contract, când se va încheia procesul verbal de predare-primire 
în două exemplare; 
4.2. Să asigure folosinţa liniştită a spaţiului alocat, garantând Expozantul contra tulburării folosinţei paşnice; 
4.3. Să asigure paza exponatelor în afara orelor de program prevăzute în desfăşurătorul manifestării, precum şi paza generală pe perioada programului respectiv; 
4.4. Să asigure pe toată durata manifestării un reprezentant în măsură să rezolve solicitările expozanţilor, pentru desfăşurarea în bune condiţii a manifestării. 
 

Art. 5 – PREŢUL ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
5.1. Preţul corespunzător obiectului prezentului Contract este cel prevăzut în cuprinsul Adeziunii Contract (Anexa C) - parte integrantă din Contract. 
5.2. Expozantul se obligă să achite cuantumul total al preţului în termen de 5 zile de la data semnării contractului de către ambele părţi. 
5.3. Organizatorul va aloca spaţiul expoziţional numai după ce Expozantul va face dovada achitării integrale a preţului prezentând în acest sens 
documentul justificativ de plată. 
5.4. Renunţarea la participare datorată altor cauze decât cele prevăzute de lege, ca fiind cazuri de forţă majoră, conduce la pierderea parţială sau totală  a 
sumelor achitate Organizatorului de către Expozant în baza prezentului Contract, conform pct.15.4 şi 15.5 din Oferta pentru înscrierea la EXPO CNEE 
2019.  
5.5. Plăţile stabilite conform prezentului Contract se vor efectua în LEI, în numerar sau la sediul societăţii ori prin virament în contul organizatorului, 
numărul IBAN:RO49 RZBR 0000 0600 0902 0414 deschis la Banca Raiffeisen, sucursala Timişoara. 
 

Art. 6 – RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
6.1. Pentru nerespectarea totală sau parţială, ori pentru executarea defectuoasă a vreuneia dintre cauzele contractuale, partea în culpă se obligă să 
plătească daune-interese. 
6.2. Organizatorul poate anula participarea expozanţilor care nu s-au conformat prevederilor Art. 5, şi îşi rezervă totodată dreptul de a modifica perioada 
de desfăşurare a manifestării, sau de al anula în conformitate cu pct.15.5 din Oferta pentru înscrierea la EXPO CNEE 2019. Într-o astfel de situaţie 
Expozantul va fi anunţat în termen de 5 zile, fără a avea însă dreptul de a-şi anula participarea în cazul modificării perioadei de desfăşurare a 
manifestării, ori de a pretinde daune de la Organizator.  
 

Art. 7 – ALTE CLAUZE 
7.1. Prezentul Contract împreună cu anexele sale reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere orală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 
7.2. În cazul în care o clauză sau o parte a prezentului Contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valide vor continua să-şi producă efectele, cu 
excepţia cazului în care clauza/partea anulată conţine o obligaţie esenţială. 
7.3. Părţile contractante convin ca orice neînţelegere privind prezentul Contract să fie soluţionată pe cale amiabilă. În caz contrar soluţionarea 
conflictelor se va face de către instanţele competente.  
Prezentul contract a fost încheiat astăzi ……………………… în două exemplare originale, ambele părţi atestând că se află în posesia unui exemplar. 
 

ORGANIZATOR EXPO CNEE 2019                                                         EXPOZANT 
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