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OFERTĂ 
 

pentru înscrierea la 

EXPO-SIE 2018, 
(EXPOZIŢIA DE ECHIPAMENTE / PRODUSE ŞI SERVICII INFORMATICE, PROTECŢII, 

AUTOMATIZĂRI ŞI TELECOMUNICAŢII, CU APLICABILITATE ÎN ENERGETICĂ)  
 

MESE ROTUNDE, TUTORIALE 

SPONSORIZARE / PARTENERIAT SIE 2018 
şi 

STAND de CARTE 
 

24-26 octombrie 2018, Sinaia 
 

 În perioada 24-26 octombrie 2018 urmează să se desfăşoare la Centrul Internaţional de Conferinţe Casino Sinaia 
“Simpozionul Naţional de Informatică, Automatizări  şi Telecomunicaţii în Energetică” - SIE-2018, aflat la a XII-a ediţie. 
 

Simpozionul Naţional de Informatică, Automatizări şi Telecomunicaţii în Energetică - SIE, este o 
manifestare ştiinţifică, iniţiată şi promovată de SIER, organizată o dată la doi ani, deschisă specialiştilor cu 
preocupări în domeniul informatizării / automatizărilor activităţilor specifice energeticii şi telecomunicaţiilor 
(concepţie, proiectare, implementare) din unităţile de exploatare a instalaţiilor energetice, instituţii de proiectare şi 
cercetare, instituţii de învăţământ superior, fabricanţilor de echipamente şi elaboratorilor de software etc., interesaţi 
în schimbul de opinii, idei, soluţii şi realizări recente, cu aplicare la diversele activităţi ale domeniului energetic.          

 

Simultan cu desfăşurarea lucrărilor pe secţiuni, în cadrul SIE 2018 se va organiza EXPO-SIE 2018 - Expoziţia 
de echipamente / produse / servicii informatice, protecţii, automatizări şi telecomunicaţii, cu aplicabilitate in 
energetică, MESE ROTUNDE, TUTORIALE, un OPEN FORUM şi un STAND de CARTE pentru firmele 
româneşti şi străine, prezente sau care doresc să pătrundă pe piaţa românească, interesate să-şi prezinte oferta lor de 
produse şi servicii managerilor şi specialiştilor din domeniul energetic din România. 

 

EXPO-SIE 2018 va fi vizitată de factori de decizie şi specialişti din C.N. Transelectrica şi Sucursalele de Transport 
din cadrul C.N. Transelectrica, Electrica şi Filialele şi Sucursalele de exploatare şi de întreţinere din cadrul Electrica, CEZ 
România, Distribuţie Energie Oltenia, DELGAZ GRID, ENEL România, Hidroelectrica şi Sucursalele de Hidrocentrale 
din cadrul Hidroelectrica, SN Nuclearelectrica, Complexele Energetice Oltenia şi Hunedoara şi Sucursalele de 
Electrocentrale Rovinari, Turceni, Ișalnița, Craiova, Deva, Paroşeni, Bucureşti, OPCOM, OMEPA, Dispeceratul Energetic 
Naţional, TELETRANS, ROMELECTRO, ISPE, ICMET Craiova, alte institute şi instituţii centrale, facultăţi de 
energetică, consumatori, manageri de la agenţi economici din toată ţara, etc. 

Se estimează că EXPO-SIE 2018 va fi vizitată de circa 150-200 persoane, specialişti din domeniul energetic din ţară 
şi străinătate. 

 

1. ORGANIZATORI ȘI PARTENERI: 
 

• S.I.E.R. – Societatea Inginerilor Energeticieni din Romania 
• C.N. Transelectrica 
• Hidroelectrica 
• Electrica 
• INCDIE ICMET Craiova 
• Complexul Energetic Oltenia 
• IRE - Institutul Român de Energie 
• ISPE - Institutul de Studii şi Proiectări Energetice  Bucureşti 
• CNR - CIGRE 
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2. SCOPUL EXPOZIŢIEI: 
 

Expoziţia EXPO-SIE 2018 are ca scop prezentarea directă către principalii beneficiari din sectorul energetic, a 
unei cât mai interesante palete de echipamente şi produse utilizabile în instalaţiile de producere, transport şi distribuţie 
a energiei electrice şi termice, precum şi în instalaţiile consumatorilor. 

 

 

3. AUTOSELECŢIA PRODUSELOR: 
 

 Firmele vor selecta pentru EXPO - SIE 2018 numai acele echipamente şi produse care răspund simultan 
următoarelor exigenţe: 

• se pretează la o largă utilizare în sectoarele de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi 
termice, având ca posibili beneficiari direcţi C.N. Transelectrica, Electrica, CEZ România, Distribuţie Energie 
Oltenia, DELGAZ GRID, ENEL România, Hidroelectrica şi Sucursalele de Hidrocentrale, SN Nuclearelectrica, 
Complexele Energetice Oltenia şi Hunedoara şi Sucursalele acestora, OPCOM, OMEPA, Dispeceratul Energetic 
Naţional, TELETRANS, ROMELECTRO, ISPE, ICMET Craiova, marii consumatori etc; 

• prezintă caracter de noutate şi elemente de eficienţă economică şi tehnică faţă de situaţia existentă în 
Sistemul Energetic Naţional. 

 

4. MODUL DE PARTICIPARE: 
 

Se admit patru tipuri de participare: 
4.1  Participarea firmei ca expozant cu STAND de FIRMĂ care include şi participarea unui reprezentant al  
       firmei la lucrările SIE 2018 (pentru informare în privinţa necesităţilor în sectorul energetic); 

4.2  Organizarea la SIE 2018 a unei MESE ROTUNDE, dedicată firmei, pentru prezentarea propriei oferte  
       de echipamente, produse şi servicii. 

4.3  Reclamă în mapele participanţilor la SIE 2018 şi Reclamă sub formă de Poster/Banner. 
4.4  Sponsorizare / Parteneriat (Servicii de Promovare Imagine) SIE 2018. 

 

NOTĂ: Participarea firmelor cu referate la SIE 2018 sau a mai mult de un reprezentant al fiecărei firme expozante la lucrările în plen, lucrările 
pe secţiuni şi la Mesele Rotunde organizate pentru alte firme se poate face în condiţii similare cu ceilalţi participanţi la SIE 2018 (prin 
completarea unui Formular de Participare şi plata Taxei de Participare aferente). 

                            

5. SPAŢIILE EXPOZIŢIONALE ŞI ORGANIZAREA MESELOR ROTUNDE: 
 

5. 1. Spaţiile Expoziţionale 
 

În generosul ambient al Centrului Internaţional de Conferinţe “Casino Sinaia” se vor reţine spaţiile necesare 
de expunere, inserate pe fluxul participanţilor la SIE 2018 şi situate în vecinătatea sălilor destinate lucrărilor în plen 
şi pe secţiuni din cadrul SIE. Desenele din anexă prezintă ansamblul EXPO SIE 2018. 
       De asemenea, în funcţie de necesităţi, se pot asigura şi spaţii în exteriorul clădirii. 
 

5. 2. Organizarea MESELOR ROTUNDE 
 

La dispoziţia firmelor participante vor sta 3-4 săli pentru organizarea de MESE ROTUNDE (programările se 
fac pentru dimineaţa zilei de 25 octombrie 2018, urmând ca după ocuparea tuturor modulelor disponibile să se 
programeze MESE ROTUNDE şi pentru altǎ perioadǎ), dotate cu aparatura audio-vizuală minim necesară (ecran, 
videoproiector şi calculator).  

Firmele organizatoare de MESE ROTUNDE îşi vor stabili propria politică de atragere a participanţilor 
(distribuirea de invitaţii/fluturaşi, spot publicitar la staţia de sonorizare a EXPO-SIE 2018 etc), în cazul în care 
consideră acest lucru ca fiind necesar. Sub aspect mediatic, Organizatorii vor introduce, în toate mapele care se vor 
distribui participanţilor la SIE 2018, „Programul Meselor Rotunde” (acesta conţine: tilurile meselor rotunde şi 
numele firmelor care le organizează/susţine, sălile unde au loc, precum şi intervalele de timp rezervate).  

Un modul de MASĂ ROTUNDĂ are durata de 50 min. În cazul particular în care o firmă solicită 2 sau  mai 
multe module consecutive, cele 10 minute de pauză alocate eliberării sălii - între 2 module solicitate consecutiv - 
sunt la dispoziţia firmei în cauză, fără alte taxe suplimentare.   

 

6. ORGANIZAREA STANDURILOR: 
 

• Standul expoziţional minim pentru o firmă, denumit Stand Expoziţional Standard, va avea suprafaţa de 4 m2. 
• Standul Expoziţional Standard va cuprinde: 3 pereţi de contur, o pazie (inscripţionată cu sigla expo, numele 

firmei şi sigla firmei), mochetă, 2 spoturi luminoase cu becuri halogen de 150 W la 4 m2, o priză de 230 V 
pentru  2 kW, 1 raft (poliţe) în structura standului (1 x 0,3 m), o masă cu 4 scaune şi un coş de gunoi.  

• Standurile se execută din panouri cu dimensiunea de 1x 2,5 m. Structura standurilor este din aluminiu, iar 
pereţii despărţitori din PAL alb dublu laminat. 

• Sistemul electric este format din spoturi luminoase cu bec halogen de 150 W şi prize pentru alimentare. 
• Montarea şi demontarea standurilor se execută de firma Expo Timişoara Internaţional. 
• Organizatorii asigură diverse elemente componente suplimentare (vitrine, rafturi, execuţie postere-înscrisuri, 

separeuri pentru discuţii, etc.) prin firma Expo Timişoara Internaţional (conform anexei D); 
• Arhitectura şi întregul design este asigurat de firma Expo Timişoara Internaţional; 
• Firmele îşi pot confecţiona şi monta după dorinţă sisteme de asigurare a exponatelor; standurile se pot echipa cu mici 

piese de mobilier aduse de firme sau închiriate, cu condiţia să se încadreze în arhitectura şi designul impus expoziţiei; 
• Orice firmă expozantă poate solicita un Stand Expoziţional mai mare decât cel standard, acesta fiind cuprins în 

perimetrul celor 3 pereţi de contur care definesc standul expoziţional al firmei respective. Spaţiul suplimentar 
solicitat de o firmă expozantă va fi dotat, la comanda acesteia, având ca bază, de evaluare a costurilor, lista cu 
elemente componente/servicii suplimentare oferite de Expo Timişoara Internaţional (conform anexei D); 
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•  Toată corespondenţa privind realizarea standurilor, arhitectura, designul, amenajarea interioară a standului, 
înscrisurile în stand, posterele din stand (executate de dvs.) se va purta cu firma executantă a expoziţiei, 
respectiv firma Expo Timişoara Internaţional; 

• Între firmele expozante şi firma Expo Timişoara Internaţional se vor încheia un contract (modelul este prezentat în Anexele B şi C).  
• Se poate organiza, în limita spaţiului disponibil, şi o expoziţie în aer liber. Detaliile se vor stabili în funcţie de solicitări. 
 

7. AMPLASAREA STANDURILOR FIRMĂ: 
 

Într-o primă etapă se face o distribuţie a expozanţilor în spaţiile din Schiţa EXPO SIE 2018 în funcţie de 
suprafeţele solicitate de firmele expozante. Spaţiile expoziţionale şi poziţiile preferenţiale faţă de fluxul vizitatorilor 
se vor aloca expozanţilor numai după plata facturilor emise de SIER (pentru Taxa de Participare la EXPO SIE 
2018) şi de firma Expo Timişoara Internaţional (pentru suprafaţa solicitată la EXPO SIE 2018), pe baza 
următoarelor criterii: 

     1. - mărimea sumei achitate pentru SPONSORIZAREA / PARTENERIAT SIE 2018; 
     2. - data achitări sumelor facturate, conform principiului “primul care a plătit - primul servit”; 
     3. - mărimea suprafeţei Standului de Firmă închiriat; 
     4. - mărimea şi forma spaţiului de expunere disponibil la Centrul Internaţional de Conferinţe “Casino Sinaia”; 
     5. - integrarea în arhitectura şi designul expoziţiei. 
Organizatorii îşi rezervă toate drepturile de decizie în această privinţă. 
 

8. RECLAMA ŞI MEDIATIZAREA GENERALĂ: 
 

• Reclamă directă la stand: produse, mostre, machete, prospecte, cataloage, cărţi de vizită, informaţii, suveniruri. 
• Introducerea TOP-ului Sponsorilor/Partenerilor şi a Catalogului Firmelor Expozante în mapele 

participanţilor la SIE 2018. 
• Introducerea în mapele celor aprox. 150 de participanţi la SIE 2018, contra cost, a ofertelor/prospectelor/ 

reclamelor firmelor participante.  
• Sponsorii/Partenerii vor putea introduce gratuit 1÷3 prospecte (file A4), în funcţie de mărimea plăţii 

efectuate (a se vedea anexa E).  
• Reflectarea EXPO SIE 2018 prin imagini puse pe website-ul SIER şi menţinerea acestora pe website cel puţin 1 an. 
• Citarea în plenul SIE 2018 a sponsorilor/partenerilor şi a firmelor participante la EXPO - SIE 2018. 
• Recomandarea către C.N. Transelectrica, Electrica, CEZ România, Distribuţie Energie Oltenia, DELGAZ GRID, 

ENEL România, Hidroelectrica şi Sucursalele de Hidrocentrale, SN Nuclearelectrica, Complexele Energetice Oltenia 
şi Hunedoara şi Sucursalele acestora, OPCOM, OMEPA, Dispeceratul Energetic Naţional, TELETRANS, 
ROMELECTRO, ISPE, ICMET Craiova, marii consumatori, de a avea în vedere, în cadrul procedurilor de 
achiziţie, a celor mai performante produse prezentate la EXPO SIE 2018. 

 

9.TAXE, TARIFE: 
 

Pentru serviciile oferite de EXPO-SIE 2018 se vor practica urmatoarele taxe şi tarife: 
 

A. TAXE DE PARTICIPARE (exclusiv TVA)**): 
             a1.- Taxa de participare la EXPO SIE 2018 cu Stand de Firmă (conf.4.1) .……….....................… 2.000 LEI 
             a2.- Taxa de organizare la  SIE 2018 a unei MESE ROTUNDE (conf.4.2)  ………...................… 2.950 LEI 
 

B. TARIFE DE INCHIRIERE (exclusiv TVA): 
             b1.- Chirie spaţiu standard amenajat  ………………………………………....…….........................390 LEI/m2 
                     (Standul minim este de 4 m2, chiria calculându-se după total suprafaţă închiriată) 
             b2.- Tarife servicii suplimentare  ………………………………….........…......………..............(vezi anexa B) 
 

 

C. RECLAMĂ (PROSPECTE-CATALOAGE) INCLUSĂ ÎN MAPELE PARTICIPANŢILOR sau  
    RECLAMĂ tip POSTER/BANNER (preţ exclusiv TVA): 

             c1.- Prospect de firmă - o faţă A4  …………………………………...…..........…............................... 300 LEI 
             c2.- Prospect de firmă - o coală A4 faţă-verso  ………………………..………………....................... 400 LEI 
             c3.- Catalog/Prospect în extenso - o bucată  ………...............…………..……………........................ 700 LEI 

             Colile de reclamă (prospect) tipărite, respectiv CD-urile, se predau de către firmă,  
              în număr de maxim 150 buc., la sediul SIER , până la 18 octombrie 2018. 

             c4.- Poster/Banner (în Sala EXPO-SIE 2018 sau într-una din Salile de Conferinţă) - o bucată ..….................... 1.000 LEI 
Notă: Executarea, transportul şi montarea Poster-ului/Banner-ului (şi a suportului/sistemului de prindere aferent - a 
se vedea şi Anexa D) sunt în responsabilitatea solicitantului. 
Notă: Este interzisă prinderea Poster-ului/Banner-ului de pereţii, uşile sau geamurile Centrului Internaţional de 
Conferinţe “Casino Sinaia", dat fiind regimul de funcţionare/exploatare pe care o are această clădire, fiind 
considerat monument. 

 
 

D. SPONSORIZARE/PARTENERIAT: (Vezi Pachete pentru SONSORI/PARTENERI - Anexa E) 
             d1.- Sponsorizare / Parteneriat SIE 2018: 

- partener / sponsor de platină ….................................................................min. 10.000 LEI 
- partener / sponsor de aur…................................................................……min.   8.000 LEI 
- partener / sponsor de argint ...............................................................……min.   6.000 LEI 
- partener / sponsor de bronz….............. .................................................…min.   4.000 LEI 
 

**) Notă:  Pentru firmele care sunt Membrii Colectivi ai SIER se aplică un discount de 10 % pentru taxele specificate la poz. A de mai sus. 
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10. SERVICII INCLUSE ÎN TAXELE DE PARTICIPARE: 
 

       10.1. Reţinerea spaţiului şi standului solicitat (în limitele posibilităţilor şi conform celor precizate la pct.7). 
       10.2. Asigurarea vizitării timp de trei zile a expoziţiei, în cadrul programului, de către participanţii la SIE 2018. 
       10.3. Asigurarea spaţiului cu echiparea minimă necesară (conf. pct.5) pentru desfăşurarea MESEI ROTUNDE.   
                Programările se vor face de către organizatori în dimineaţa zilei de 12.10.2018, cu condiţia existenţei  
                unei dovezi de efectuare a plăţii, in baza facturii emise de SIER. Firmele, invitate în ordinea mărimii 
                sponsorizării, îşi vor alege ora şi sala cea mai convenabilă, programarea rămânând definitivă. 
       10.4. Reclamă, mediatizare (conf. pct.8). 
       10.5. Participarea la lucrările SIE 2018, conf. cap.4, fiecare firmă expozantă primind o mapă de participant 
                completă (conţine şi lucrările SIE 2018).  
       10.6. Asigurarea de gustări în pauzele SIE 2018 pentru 1-2 pers. din cadrul fiecărei firme participante. 

10.7. Asigurarea dreptului de a participa la COCTEILUL din seara zilei de 23.10.2018 şi la CINA FESTIVĂ din seara zilei 
                de 25.10.2018  pentru persoanele care şi-au reţinut/ perfectat cazarea în baza ofertei din FORMULARUL DE CAZARE 
                (disponibil la adresa http://www.sier.ro, rubrica "Noutăţi", secţiunea "SIE 2018", subdiviziunea "Pachetul pentru Firme"). 

10.8. Servicii oferite în timpul desfăşurării SIE 2018: 
                  - corespondenţă, evidenţă firme şi participanţi; 
                  - reţinere locuri de cazare în conformitate cu solicitările şi disponibilităţile existente; 
                  - înscriere la serviciile oferite participanţilor la SIE 2018; 
                  - facilitarea închirierii unor spaţii din interiorul Centrului Internaţional de Conferinţe “Casino Sinaia”  
                    sau la hotelul Palace din Sinaia, pentru uzul exclusiv al firmei, pe durata 23-26 oct.2018; 
                  - solicitare pentru asistenţă medicală (prim ajutor); 
                  - facilitare acces la Internet, fax, telefon, copiator (xerox). 
 

11. SERVICII INCLUSE ÎN TARIFUL DE ÎNCHIRIERE STAND-FIRMĂ: 
• Punerea la dispoziţia firmelor participante a standurilor în suprafaţa şi varianta închiriată, timp de patru zile 

(între 23 şi 26 octombrie 2018). 
• Serviciile suplimentare achitate (cele din Anexa D). 
• Paza generală pe timp de noapte, (între orele 1900- 800), pe durata celor patru zile. Pe timpul zilei (între orele 

800-1900) firmele îşi asigură paza prin personalul propriu.  
• Sursă  230 V la fiecare stand-firmă. 
• Asigurare curăţenie şi iluminat în standuri. 
• Includerea siglei firmei şi a datelor sale în catalogul expoziţiei. 

 

12. SERVICII SPECIALE, LA COMANDĂ (solicitările se vor transmite până la data de 6.10.2018): 
 

12.1. Pe baza unor comenzi adresate din timp executantului expoziţiei (Expo Timişoara Internaţional), se pot obţine: 
• Design şi decorare integrală a standului - firmă sau realizarea unor materiale publicitare, pe baza unor 

schiţe furnizate de firmă. 
• Serviciile suplimentare achitate (cele din Anexa D). 
• Asistenţă de specialitate la definitivarea standurilor (în lipsa unui designer). 
• Multiplicarea monocrom sau color a unor materiale publicitare diverse. 

12.2. Pe baza unor comenzi adresate din timp organizatorilor, se pot obţine: 
• Inchirieri de birouri/spaţii închise pe durate limitate la maxim 6 zile, pentru uzul exclusiv al firmei 

(spaţii de depozitare şi de afaceri în interiorul Centrului Internaţional de Conferinţe “Casino Sinaia” 
sau la Hotelul Palace din Sinaia, în funcţie de disponibilităţi). 

• Transport lăzi cu exponate de la gară la expo şi retur, însoţit de delegatul firmei (numai în baza unei 
cereri  formulate cu minim 7 zile lucrătoare înainte de prestarea acestui serviciu). 

• Cumpărarea prin SIER a volumului de lucrări  SIE 2018. 
 

13. SERVICII PLĂTITE ÎN TIMPUL SIE 2018: 
 

• Cazare la hotel conform FORMULAR DE CAZARE. 
• Eventualele diferenţe de preţ la dineu şi cina festivă. 
• Masă de prânz şi cină la hotel. 
• Serviciile oferite tuturor participanţilor la SIE 2018. 
• Comunicaţii telefonice, fax, Internet. 
• Multiplicări Xerox alb/negru şi color. 

 

14. ÎNSCRIEREA LA EXPO SIE 2018, MESE ROTUNDE sau ca SPONSOR/PARTENER: 
14.1. Completaţi FIŞA DE ÎNSCRIERE (conf modelului din Anexa A), precizând serviciile, taxele, închirierile,   
          sponsorizările (cf.cap.9), evaluaţi sumele rezultate şi expediaţi prin fax, la SIER şi SC Expo Timişoara 

Internaţional, FIŞA DE ÎNSCRIERE completată. 
14.2. Expediaţi prin fax, la SC Expo Timişoara Internaţional,  Anexa D (servicii suplimentare) completată.  
14.3. Achitaţi (viraţi) integral suma din factura emisă de SIER pentru: 
    -  TAXELE DE PARTICIPARE (pct.A din cap.9); 
    -  RECLAMĂ ÎN MAPELE PARTICIPANŢILOR (pct.C din cap.9); 
    -  Suma SPONSORIZATĂ (pct.D din cap.9); 
     în contul SIER nr. RO16 BRDE 426S V167 4395 4450, deschis la BRD - Agenţia Lizeanu, Bucureşti. 
             - Termen de plată: până cel târziu în data de 10.10.2018; 
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14.4. Achitaţi (viraţi) integral suma din factura emisă de Expo Timişoara Internaţional pentru Tarifele de 
închiriere Stand Standard şi suplimentare (pct.B din cap.9 +Anexa D) în contul nr. IBAN:RO49 RZBR 0000 0600 
0902 0414 deschis la Banca Raiffeisen, sucursala Timişoara. 

             - Termen de plată: până cel târziu în data de 10.10.2018; 
14.5. Expediaţi prin fax/poştă pe adresa organizatorilor următoarele: 

- Sigla firmei Dvs. - la SC Expo Timişoara Internaţional SRL (prin poştă sau pe e-mail: expotimisoara@gmail.com).  
- Reclama pentru „Catalogul Firmelor Expozante” - la SC Expo Timişoara Internaţional (prin poştă 

sau pe e-mail: expotimisoara@gmail.com ), până cel târziu în data de 10.10.2018.   
- Copii după documentele de plată pentru sumele specificate la pct.14.3 şi pct.14.4 la: 

-  SIER - pentru Taxele de Participare, Reclame, Sponsorizare şi Închiriere Stand (prin fax);   
-  SC Expo Timişoara Internaţional - pentru Tarifele de Închiriere Stand standard şi suplimentare (prin fax).  
 

       După parcurgerea integrală a acţiunilor specificate în cap.14 sunteţi consideraţi înscrişi la EXPO SIE 2018, 
MASA ROTUNDĂ sau/şi ca SPONSOR/PARTENER. 

 

15. RELAŢII CU ORGANIZATORII:  
 

 Pentru orice alte informaţii suplimentare vă stăm cu deosebită plăcere la dispoziţie. În acest sens, în funcţie de 
solicitările/problemele pe care doriţi să le abordaţi, vă rugăm să aveţi în vedere următoarele repere/persoane de contact: 
 

15.1.- Înscrieri la EXPO-SIE 2018, realizarea de standuri expoziţionale, servicii suplimentare 
SC Expo Timişoara Internaţional SRL 
Str. Bucuresti nr.15, Sc.B, Et 3, Ap15 
300065 Timişoara, Judeţul Timiş 
Tel/Fax: 0256.293.217 
Persoană de contact: Director General Culea Vladimir -Pompiliu  Tel .0741.700.148. 
E-mail: expotimisoara@gmail.com  
 

15.2. a.- Înscriere ca SPONSORI/PARTENERI SIE 2018 şi la MESE ROTUNDE – SIE 2018 (Numele 
Firmei, titlul MESEI ROTUNDE, persoana care prezintă, telefon, fax, e-mail, persoana de contact pentru opţiunea 
de zi şi oră) şi definitivarea programărilor, respectiv pentru orice aspect/detaliu organizatoric al SIE 2018: 

SIER – Societatea Inginerilor Energeticieni din România  
            Tel: 0722.361.954  
            Fax 021.212.2005 
            E-mail : office@sier.ro , Web-site:  http://www.sier.ro 

Persoană de contact:  Dr.ing.Fănică Vatră (Tel:0722.361.954)   
   

b.- Transmiterea materialelor de reclamă  pentru a fi puse în mapele participanţilor la SIE 2018. 
SIER – Societatea Inginerilor Energeticieni din România 

  Bucureşti, Șos. Stefan cel Mare nr.15, Bl.15, Sc.E, Etaj 3, Apt. 12,  
  Sector 2, cod poştal 020123  

   Dlui Dr. Ing. Vatră Fănică (Tel:0722.361.954), cu menţiunea: „Pentru SIE 2018” 
Termen limită de recepţionare a materialelor de reclamă: 18 octombrie 2018. 

 

15.3.- Emiteţi din timp către organizatori (în conformitate cu cap.14), pe adresele de mai sus, COMENZILE 
pentru serviciile enumerate în oferta noastră. Aceste comenzi se vor onora în ordinea primirii lor şi în măsura 
capacităţii, mijloacelor şi timpului disponibil al colaboratorilor noştri. Eventualele (şi nedoritele) refuzuri vi se vor 
comunica operativ. 

 

15.4. În cazul retragerii firmei Dvs. de la EXPO-SIE 2018, organizatorii se angajează să returneze sumele 
încasate în proporţie de 80 % dacă retragerea a fost solicitată până în data de 10.10.2018 şi respectiv 50 % dacă 
retragerea a fost solicitată între data de 10.10.2018 şi data de 15.10.2018, restul fiind considerate drept sume cheltuite 
pentru pregătirile efectuate în scopul participării Dvs. la această manifestare expoziţională. Dacă retragerea a fost 
solicitată/anunţată după data de 15.10.2018 nu se mai returnează nici o cotă din sumele încasate de la firma Dvs. 

 

15.5. În cazul, puţin probabil, de imposibilitate a organizării EXPO-SIE 2018, organizatorii vor returna până la 
18.10.2018  90 % din sumele încasate de la firmele înscrise. 

  

Ne manifestăm deplina încredere în colaborarea noastră reciproc profitabilă 
 şi vă aşteptăm cu deosebită plăcere şi interes la  

EXPO-SIE 2018, MESELE ROTUNDE, TUTORIALELE, 

Standul de Carte şi lucrările SIE 2018 ! 
 

 Preşedinte al Comitetului Tehnic de Organizare a SIE 2018 


