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  CONFERINŢA NAŢIONALĂ ŞI EXPOZIŢIA DE ENERGETICĂ  

SINAIA,  26-28 OCTOMBRIE 2022 
 
 
 
 

                                                        

 

OFERTĂ  

(Prezenta Ofertă ţine loc de contract)  
 

pentru înscrierea la  

EXPO- CNEE 2022, MESE ROTUNDE, TUTORIALE 
SPONSORIZARE / PARTENERIAT CNEE 2022 

 

26-28 octombrie 2022, Sinaia 
 

 În perioada 26-28 octombrie 2022 urmează să se desfăşoare la Hotel Palace din Sinaia CONFERINŢA 
NAŢIONALĂ ŞI EXPOZIŢIA DE ENERGETICĂ – CNEE 2022, pe care o dorim să fie o Sărbătoare a 
Energeticii Româneşti. 
 

Conferinţa Naţională şi Expoziţia de Energetică - CNEE, este o manifestare ştiinţifică, iniţiată şi promovată de 
SIER din anul 1990, organizată o dată la doi ani, deschisă specialiştilor din unităţile de exploatare a instalaţiilor energetice 
(producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice), consumatorilor, instituţiilor de proiectare şi cercetare, 
instituţiilor de învăţământ superior, fabricanţilor de echipamente/produse şi furnizorilor de servicii etc., interesaţi în 
schimbul de opinii, idei, soluţii şi realizări recente, cu aplicabilitate la diversele activităţi ale domeniului energetic.  

 

 Simultan cu desfăşurarea lucrărilor pe secţiuni, în cadrul CNEE 2022 se vor organiza EXPO-CNEE 2022 - Expoziţia de 
echipamente, produse şi servicii cu aplicabilitate în energetică, MESE ROTUNDE, TUTORIALE, un OPEN FORUM şi 
un micro 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-CNEE 2022 va fi vizitată de factori de decizie şi specialişti din C.N.T.E.E. Transelectrica şi subunităţi din cadrul 
C.N.T.E.E. Transelectrica, Electrica şi Distribuţie Energie Electrică România şi subunităţi de exploatare şi de întreţinere din 
cadrul acestora, CEZ România şi Distribuţie Oltenia, DELGAZ GRID, ENEL România, Hidroelectrica şi Sucursalele de 
Hidrocentrale din cadrul Hidroelectrica, SN Nuclearelectrica şi CNE Cernavodă, Complexele Energetice Oltenia şi 
Hunedoara şi Sucursalele de Electrocentrale, OPCOM, OMEPA, Dispeceratul Energetic Naţional, TELETRANS, 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-CNEE 2022 va fi vizitată de circa 200-250 persoane, specialişti din domeniul energetic 
din ţară şi străinătate. 

 
1. ORGANIZATORI şi PARTENERI (list ă provizorie): 
 

• S.I.E.R. - Societatea Inginerilor Energeticieni din Romania 
• C.N.T.E.E. Transelectrica 
• Hidroelectrica 
• S.N. Nuclearelectrica - CNE Cernavodă 
• Electrica - Distribu ție Energie Electrică Romania 
• Distribu ţie Oltenia 
• Complexul Energetic Oltenia 

- Sucursala Electrocentrale Rovinari 
- Sucursala Electrocentrale Turceni 
- Sucursala Electrocentrale Işalniţa 
- Sucursala Electrocentrale Craiova 

• ICMET Craiova 
• IRE - Institutul Român de Energie 
• CNR - CIGRE 

 
 

2. MODUL DE PARTICIPARE:  
 

Se admit patru tipuri de participare: 
2.1  Participarea firmei ca expozant cu STAND de FIRMĂ care include şi participarea unui reprezentant al  
      firmei la lucrările CNEE 2022 (pentru informare în privinţa necesităţilor în sectorul energetic); 

2.2  Organizarea la CNEE 2022 a unei MESE ROTUNDE, dedicată firmei, pentru prezentarea propriei oferte  
       de echipamente, produse şi servicii. 
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2.3  Reclamă în mapele participanţilor  la CNEE 2022 şi Reclamă sub formă de Poster/Banner. 
2.4  Sponsorizare / Parteneriat (Servicii de Promovare Imagine) CNEE 2022. 

 

NOTĂ: Participarea firmelor cu referate la CNEE 2022 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 
CNEE 2022 (prin completarea unui Formular de Participare şi plata Taxei de Participare aferente). 

                            
3. ORGANIZAREA EXPO - CNEE 2022 
 
 

Expoziţia EXPO-CNEE 2022 are ca scop prezentarea 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. 

 În holul hotelului Palace se vor reţine spaţiile necesare de expunere de panouri autoportante, inserate pe fluxul 
participanţilor la CNEE 2022 şi situate în vecinătatea sălilor destinate lucrărilor în plen şi pe secţiuni din cadrul CNEE. 

• Standul expoziţional pentru o firmă, denumit Stand Expoziţional Standard, va fi constituit din 2-3 
panouri/postere autoportante cu o laţime totală de maximum 3 m.  

• Conceperea, confectionarea, montarea/aranjarea în spaţiul disponibil si demontarea panourilor/posterelor intra 
în sarcina firmei expozante.  
 

Într-o primă etapă se face o distribuţie a expozanţilor în spaţiile din holul Hotelului Palace 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-CNEE 
2022) pe baza următoarelor criterii: 

1. - mărimea sumei achitate pentru SPONSORIZAREA / PARTENERIAT CNEE 2022; 
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 în holul Hotelului Palace 
5. - integrarea în arhitectura şi designul expoziţiei. 
Organizatorii îşi rezervă toate drepturile de decizie în această privinţă. 

. 
 

4. ORGANIZAREA MESELOR ROTUNDE: 
 

La dispoziţia firmelor participante vor sta 2-3 săli pentru organizarea de MESE ROTUNDE (programările se 
fac pentru dimineaţa zilei de 27 octombrie 2022, 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 fluturaşi/invitaţii etc.), în cazul în care consideră acest lucru ca fiind necesar. Sub aspect mediatic, 
Organizatorii CNEE 2022 vor introduce, în toate mapele care se vor distribui participanţilor la CNEE 2022, 
„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.   

 
 

5. RECLAMA  ŞI MEDIATIZAREA GENERAL Ă: 
 

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

CNEE 2022. 
• Introducerea în mapele participanţilor la CNEE 2022, contra cost, a ofertelor/prospectelor/reclamelor firmelor 

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

efectuare (a se vedea anexa B).  
• Reflectarea EXPO CNEE 2022 prin  imagini puse pe website-ul SIER şi menţinerea acestora pe website cel puţin 1 an. 
• Citarea în plenul CNEE 2022 a sponsorilor/partenerilor  şi a firmelor participante la EXPO-CNEE 2022. 
• Recomandarea către C.N.T.E.E. Transelectrica şi subunităţile din cadrul C.N. Transelectrica, Electrica şi Distribuţie 

Energie Electrică România şi subunităţile de exploatare şi de întreţinere din cadrul acestora, Distribuţie Oltenia, 
DELGAZ GRID, ENEL, Hidroelectrica şi Sucursalele de Hidrocentrale din cadrul Hidroelectrica, S.N. Nuclearelectrica 
şi CNE Cernavodă, Complexele Energetice Oltenia şi Hunedoara şi Sucursalele de Electrocentrale, precum şi ICMET 
Craiova, TELETRANS, OPCOM, OMEPA, Dispeceratul Energetic Naţional şi marii consumatori, de a avea în 
vedere, în cadrul procedurilor de achiziţie, a celor mai performante produse prezentate la EXPO CNEE 2022. 

 

6.TAXE, TARIFE:  
 

Pentru serviciile oferite de EXPO-CNEE 2022 se vor practica urmatoarele taxe şi tarife: 
 

A. TAXE DE PARTICIPARE (exclusiv TVA)**): 
             a1.- Taxa de participare la EXPO CNEE 2022 cu Stand de Firmă (conf.cap.3) .……….….…   2.900 LEI 
             a2.- Taxa de organizare la  CNEE 2022 a unei MESE ROTUNDE (conf.cap.4)  …….........…  3.250 LEI 
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B. RECLAMĂ (PROSPECTE-CATALOAGE) INCLUSĂ ÎN MAPELE PARTICIPANŢILOR sau  
    RECLAMĂ tip POSTER/BANNER (preţ exclusiv TVA): 

             b1.- Prospect de firmă - o faţă A4  …………………………………...…… … … …................. ..    300 LEI 
             b2.- Prospect de firmă - o coală A4 faţă-verso  ………………………..…………..............……...    400 LEI 
             b3.- 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 21 octombrie 2022. 

 

             b4.- Poster/Banner (în holul hotelului Palace sau într-una din Salile de Conferinţă) - o bucată ..….................... 1.000 LEI 
Notă: Executarea, transportul şi montarea Poster-ului/Banner-ului sunt în responsabilitatea solicitantului. 
Notă: Este interzisă prinderea Poster-ului/Banner-ului de pereţii, uşile sau geamurile din holul Hotelului Palace, 
dat fiind regimul de funcţionare/exploatare pe care o are această clădire, fiind considerat monument. 

 

C. SPONSORIZARE/PARTENERIAT: (Vezi Pachete pentru SONSORI/PARTENERI - Anexa B) 
             c1.- Sponsorizare / Parteneriat CNEE 2022: 

-  partener / sponsor de platină ….................................................................min. 13.000 LEI 
-  partener / sponsor de aur…................................................................……min. 11.000 LEI 
-  partener / sponsor de argint ...............................................................……min.   9.000 LEI 
- sponsor  / partener de bronz….............. .............................................……min.   7.000 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. 

 
7. SERVICII INCLUSE ÎN TAXELE DE PARTICIPARE: 
 

       7.1. Reţinerea spaţiului şi standului solicitat (în limitele posibilităţilor şi conform celor precizate la pct.3). 
       7.2. Asigurarea vizitării timp de trei zile a expoziţiei, de către participanţii la CNEE 2022. 
       7.3. Asigurarea spaţiului cu echiparea minimă necesară (conf. pct.4) pentru desfăşurarea MESEI ROTUNDE .   
                Programările  se vor face de către organizatori în dimineaţa zilei de 18.10.2022, 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. 
       7.4. Reclamă, mediatizare (conf. cap.5 şi Anexa B). 
       7.5. Participarea la lucrările CNEE 2022, conf. cap.3, fiecare firmă expozantă primind o mapă de participant 
                completă (conţine şi Volumul cu lucrările CNEE 2022).  
       7.6. Asigurarea de gustări în pauzele CNEE 2022 pentru 1-2 pers. din cadrul fiecărei firme participante. 

7.7. Asigurarea dreptului de a participa la COCTEILUL din seara zilei de 25.10.2022 şi la CINA FESTIVĂ din seara zilei 
de 27.10.2022 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 "CNEE 2022", subdiviziunea "Pachetul pentru Firme"). 

7.8. Servicii oferite în timpul desfăşurării CNEE 2022: 
                  - corespondenţă, evidenţă firme şi participanţi; 
                  - reţinere locuri de cazare în conformitate cu solicitările şi disponibilităţile existente; 
                  - înscriere la serviciile oferite participanţilor la CNEE 2022; 
                  - solicitare pentru asistenţă medicală (prim ajutor); 

 
8. SERVICII PLĂTITE ÎN TIMPUL CNEE 2022: 

• Taxa de participare la CNEE 2022 conform FORMULAR DE PARTICIPARE. 
• 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 CNEE 2022. 
• Comunicaţii telefonice, fax, Internet. 
• Cumpărarea prin SIER a volumului de lucrări CNEE 2022 şi a cărţilor expuse la STANDUL de CARTE 

 
9. ÎNSCRIEREA LA EXPO CNEE 2022, MESE ROTUNDE sau ca SPONSOR/PARTENER: 

9.1. Completaţi FIŞA DE ÎNSCRIERE (conf modelului din Anexa A), precizând serviciile, taxele, 
sponsorizările (cf.cap.6), evaluaţi sumele rezultate şi expediaţi prin email la SIER FIŞA DE ÎNSCRIERE 
completată. 

9.2. Achitaţi (viraţi) integral suma din factura emisă de SIER pentru: 
    -  TAXELE DE PARTICIPARE (pct.A din cap.6); 
    -  RECLAMĂ ÎN MAPELE PARTICIPANŢILOR (pct.B din cap.6); 
    -  Suma SPONSORIZATĂ (pct.C din cap.6); 
             - Termen de plată: până cel târziu în data de 12.10.2022; 
9.3. Expediaţi prin e-mail pe adresa SIER copii după documentele de plată pentru sumele specificate la pct.9.2. 

 

       După parcurgerea integrală a acţiunilor specificate în cap.9 sunteţi consideraţi înscrişi la EXPO CNEE 
2022, MASA ROTUNDĂ sau/şi ca SPONSOR/PARTENER. 
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10. RELAŢII CU ORGANIZATORII: 
 

 10.1.- Pentru pentru orice aspecte/detalii organizatorice a CNEE 2022 vă stăm la dispoziţie cu deosebită plăcere. 
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: 

a.- Informaţii privind organizarea CNEE 2022. 
SIER – Societatea Inginerilor Energeticieni din România  
            Tel: 0722.361.954 ; 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 CNEE 2022. 
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 CNEE 2022” 

Termen limită de recepţionare a materialelor de reclamă: 20 octombrie 2022. 
 

10.2.- Emiteţi din timp către organizatori (în conformitate cu cap.6), 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. 

 

10.3.- În cazul retragerii firmei Dvs. de la EXPO-CNEE 2022, organizatorii se angajează să returneze sumele 
încasate în proporţie de 80 % dacă retragerea a fost solicitată până în data de 25.09.2022 şi respectiv 50 % dacă 
retragerea a fost solicitată între data de 25.09.2022 şi data de 10.10.2022, 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 10.10.2022 nu se mai returnează nici o cotă din sumele încasate de la firma Dvs. 

 

10.4.- În cazul, puţin probabil, de imposibilitate a organizării EXPO-CNEE 2022, organizatorii vor returna 
până la 10.10.2022  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-CNEE 2022, MESELE ROTUNDE, TUTORIALELE, 
Standul de Carte şi lucrările CNEE 2022 ! 

 

 
 Preşedinte al Comitetului Tehnic de Organizare a CNEE 2022 


