
Data limită de înscriere: 1 august 2019 

Amenajare standuri: 25 septembrie 2019 

Deschidere oficială: 26 septembrie 2019, ora 11:00 

 

Program zilnic de vizitare a târgului:  

26 – 29 septembrie 2019, între orele 9:00 – 20:00 

FACILITĂȚI: 
- reducere 20% din tariful de închiriere pentru firme 
membre ale CCIA Brăila (cu cotizația la zi); 
-  reducere 10% din tariful de închiriere pentru firme la 
a doua participare. 
Nota: Reducerile nu se cumulează, acordându-se 
reducerea cu valoarea cea mai mare. 
 

ADEZIUNE – CONTRACT Târgul Național  

 
 

EDIȚIA XXIII 

CAMERA DE COMERȚ, 
INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ        
BRĂILA 
Brăila, Aleea Pensionatului nr.3 
Tel/ Fax: 0239613172; 0722435176                                   
office@cciabr.ro; www.cciabr.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenii de expunere:   
 mașini, utilaje și echipamente pentru mecanizarea agriculturii; 
 instalații pentru irigații; 
 horticultură; 
 energii regenerabile; 
 utilaje și instalații HoReCa; 
 procesatori produse agricole; 
 mașini de teren, transport marfă; 
 bănci, societăți de leasing și asigurări; 
 meșteri populari etc. 

 

Tarif de înscriere: 350 lei (catalog, ecuson, pazie, diplomă, participarea la dineul festiv) 

Tarif închiriere stand amenajat - cort (min.9 mp): 150 lei/mp 

150 lei/mp x  ________ mp =  ______________  lei 

Tarif închiriere spațiu exterior neamenajat: 40 lei/mp 

40 lei/mp x ________  mp =  _______________  lei 

Pagină publicitară în Catalog: 300 lei/pag. 

300 lei/pag.  x  ____  pagini =  ______________ lei 

Prezentare firmă în evenimente conexe (dineu festiv, 

seminarii) : 300 lei       

TOTAL: ______________  lei 
(Tarifele nu includ TVA) 

Expozanții care, în amenajarea standului, au nevoie de echipamente de ridicat și alimentare cu energie electrică, vor 

notifica organizatorul, odată cu transmiterea Adeziunii–Contract, pentru a stabili modalitatea și costurile aferente. 

Condițiile de participare (ANEXA 1), Informațiile generale (ANEXA 2) și Planul de amplasare (ANEXA 3) fac parte 

integrantă din prezenta Adeziune–Contract. 

ORGANIZATOR,        EXPOZANT,    

Președinte         Director General             

Ștefan Fusea ______________________________   _____________________________   

Firma:  Cont bancar: 
 

Domeniul de expunere:  Banca: 
 

Adresa:  Persoana de contact: 
 

CUI:   
Nr. înregistrare ORC:  

Telefon/Fax/ Mobil:  

Director general:  E-mail:  



ANEXA 1 
ADEZIUNE CONTRACT –  CONDIȚII DE PARTICIPARE

1.  Expozanți și produse 
Sunt admiși ca expozanți producători, importatori, 
exportatori, reprezentanți, comercianți care 
prezintă servicii și produse ce se încadrează în 
tematica evenimentului la care participă. 
Exponatele trebuie încadrate în grupele de produse 
din formularul Adeziune–Contact. Produsele și 
serviciile (cópii, contrafăcute etc.) care nu respectă 
reglementările de protejare a proprietății industrial 
și intelectuale valabile în România nu vor fi admise 
ca exponate în incinta târgului. Obținerea 
autorizațiilor prevăzute de lege pentru produsele și 
serviciile prezentate revine exclusiv în sarcina 
expozantului. Este permisă vânzarea produselor/ 
serviciilor cu respectarea legislației în vigoare în 
România. Respectarea legislației este în sarcina 
expozantului. 
Participarea la târgurile și expozițiile organizate de 
CCIA Brăila se face în baza Adeziunii–Contract. 
 
2.  Înscriere și participare 
2.1. Expozantul transmite Adeziunea–Contract 
completată, pâna cel târziu 1.08.2019. Dupa această 
dată, se mai acceptă adeziuni doar în limita spațiului 
disponibil.  
2.2. Repartizarea expozanților se va face în funcție 
de sectorizarea spațiilor, data înscrierii, plata unui 
avans de min.50% și suprafața solicitată. 
2.3. În cazul în care CCIA Brăila nu poate să ofere 
spațiul solicitat, va oferi variante alternative. 
Suprafața alocată de comun acord poate diferi de 
cea solicitată sau, participarea poate fi refuzată de 
către organizator. 
2.4. Tariful de înscriere cuprinde înregistrarea 
firmei în catalogul oficial al târgului, ecuson, pazie, 
diplomă, masă festivă, apariția pe site-ul CCIA 
Brăila. 
2.5. Expozantul va  achita integral contravaloarea 
facturii proforma emisă conform Adeziunii-
Contract, până cel târziu 1.09.2019. 
2.6. În cazul în care expozantul nu achită factura 
proforma în termenul precizat, rezervarea spațiului 
se anulează. 
2.7. Accesul expozanților în spațiul contractat este 
permis numai în condițiile în care aceștia și-au 
achitat integral obligațiile de plată față de CCIA 
Brăila. 
 
3.  Retragerea 
În cazul în care după perfectarea contractului și 
efectuarea plății, expozantul renunță la participare cu:  
 mai mult de 15 de zile înainte de deschiderea 
manifestării, i se rețin 70% din sumele încasate; 
 mai puțin de 15 zile înainte de deschiderea 
manifestării, i se rețin 100% din sumele încasate. 
Dacă expozantul renunță la participare și nu 
respectă termenele de la pct. 2.5, i se va factura, cu 
titlu de daune-interese pentru prejudiciul material 
și moral cauzat, 20% din valoarea Adeziunii–
Contract.  
 
4.  Termene și modalități de plată 
4.1. Plata sumelor prevăzute în Adeziunea– 
Contract se va face prin transfer bancar, conform 
pct. 2.5, într-unul din conturile: RO59 RNCB 0048 
0259 2516 0001 BCR Sucursala Brăila sau  RO60 
BTRL 0090 1205 J213 62XX Banca Transilvania 
Sucursala Brăila.  
Preluarea standului de către expozant se face numai 
după prezentarea documentelor care confirmă 
plata facturii  proforma emisă de către CCIA Brăila. 
4.2. Plata serviciilor suplimentare comandate în 
perioada de montare/ demontare a standurilor și 
desfăsurare a târgului, se face până în ultima zi de 
desfășurare a târgului. 
 

5.  Program 
5.1. Program acces expozanți 
 În ziua montării/amenajării standurilor, 
25.09.2019, accesul personalului expozanților va fi 
permis între orele 10.00–16.00, pentru amenajarea 
cu firma terță/proprie sau de către CCIA.  
Scoaterea exponatelor din standuri/dezafectarea, 
se poate face începând cu 29.09.2019 între orele 
16.00–20.00 și în ziua de 30.09.2019, între orele 
08.30-18.00. 
 În perioada desfășurării expoziției accesul 
personalului expozanților va fi permis zilnic între 
orele 08.30 – 18.30, iar în ziua de 30.09.2019 între 
08.30 – 20.00. 
 Expozanții au obligația să respecte strict 
programul expoziției și să  nu părăsească standul 
închiriat până la sfârșitul manifestării. 
5.2. Program acces vizitatori: 
 În perioada 26.09 – 29.09.2019 între orele 9.00-
20.00. 
 

6.  Co-expozanți 
6.1. Co-expozanții sunt acele firme reprezentate 
într-un stand cu personal propriu și exponate 
proprii, alături de expozantul principal. 
6.2. Participarea firmelor co-expozante se face prin 
completarea de către expozant a Adeziunii Contract 
pentru fiecare co-exponant  în parte. Co-expozantul 
beneficiază de aceleași condiții ca și expozantul 
principal. Dacă co-expozantul nu este înregistrat, 
expozantul principal va achita un tarif majorat cu 
350 lei față de tariful de înscriere. 
6.3. În conformitate cu reglementările de 
admitere, co-expozanții pot fi incluși în catalog cu 
datele lor complete cu condiția ca tarifele aferente 
să fi fost achitate și documentele necesare primite 
până la termenul specificat. 
6.4. Pentru participarea unui co-expozant se 
percepe un tarif de înscriere de 350 lei/co-expozant 
+ TVA. Acest tarif cuprinde următoarele servicii: 
 Introducerea co-expozanților în catalogul 
manifestării; 
 Un exemplar al catalogului oficial al manifestării. 
 

7.  Publicitate în cadrul târgului 
7.1. Publicitatea se limitează la promovarea 
produselor expozantului și nu va încălca prevederile 
legale, nu va fi de natură politică sau ideologică. Nu 
se permite publicitatea comparativă. 
7.2. Organizatorul are dreptul să înlăture fără 
acordul expozantului reclamele, inscripționările și 
alte forme de publicitate făcute în interiorul și în 
afara propriului stand în cazul în care consideră că 
nu sunt în concordanță cu legislația română, cu 
condițiile de participare sau că deranjează pe ceilalți 
expozanți. 
7.3. CCIA Brăila îsi rezervă dreptul de a interzice 
afișarea sau distribuirea de materiale publicitare 
care ar putea da naștere la ofense la adresa altor 
expozanți și va lua măsuri care vor duce la 
confiscarea pe durată evenimentului a stocurilor de 
materiale existente. 
7.4. Publicitatea în mediile optice, mobile, acustice 
(maximum 60 dB) este permisă doar în cazul în care 
nu deranjează expozanții din vecinătate și nu 
acoperă sunetul din pavilioane (anunțurile radio 
etc.). În cazul încălcării acestor prevederi, CCIA 
Brăila își rezervă dreptul de a interveni și de a cere 
stoparea transmiterii mesajului publicitar.  
7.5. Expozanții vor trebui să respecte prevederile 
referitoare la drepturile de autor. 
 

8.  Asigurare pază. Răspundere. 
8.1. Organizatorul asigură paza generală în spațiul 
exterior, în afara programului zilnic, fără a fi ținut 
răspunzător pentru securitatea produselor expuse. 
Se recomandă asigurarea bunurilor sau asigurarea 

personală. Acest lucru poate fi realizat prin firme 
specializate platind tarifele de rigoare. În cazul în 
care unul dintre bunuri este furat, expozantul este 
obligat să anunțe imediat Biroul de Poliție. 
Expozantul este responsabil pentru securitatea 
bunurilor în timpul programului zilnic, în 
conformitate cu art. 5.1. 
8.2. Expozanții vor respecta prevederile legale 
privind prevenirea incendiilor, legile de prevenire a 
accidentelor de muncă și cele referitoare la 
prejudiciile cauzate pe teritoriul pe care este 
organizat târgul de către vizitatori sau expozanți, în 
conformitate cu Codul Civil Român și Condițiile 
Generale și Tehnice. 
8.3. Fumatul în standuri și pavilioane este strict 
interzis, fiind posibil numai în zonele exterioare 
special amenajate. 
 
9.  Autoritatea internă 
9.1. CCIA Brăila are autoritatea deplină în ceea ce 
privește spațiul în care se desfășoară târgul, pe 
toată perioada de desfășurare a evenimentului, 
inclusic în zilele de amenajare-dezfectare. CCIA 
Brăila își rezervă dreptul de a face fotografii și filme 
legate de standuri și exponate și de a le utiliza în 
scopuri promoționale. 
 
10. Forța majoră 
10.1.  Forța majoră convenită ca fiind acel 
eveniment imprevizibil și de neînlăturat, apărut 
după încheierea contractului și care împiedică 
partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile 
asumate prin contract, exonerează de răspundere 
partea care o invoca în condițiile legii. Cazul de forță 
majoră se va comunica de către partea interesată în 
termen de 2 (două) zile de la apariția sa și va fi 
confirmat prin documente oficiale autentificate de 
CCIA Brăila. Documentele probatorii care atestă 
existența cazului de forță majoră vor fi prezentate 
celeilalte părți în termen de 5 (cinci) zile de la data 
emiterii lor de către CCIA Brăila. 
10.2. Încetarea evenimentului de forță majoră, 
confirmată de CCIA Brăila, va fi comunicată imediat 
părții interesate. 
10.3. Părțile se obligă să depună toate diligențele 
pentru limitarea în timp a efectelor forței majore. 
10.4.  Un târg poate fi anulat sau data de 
deschidere/ închidere poate fi amânată în caz de 
forță majoră. Organizatorul va informa expozanții în 
termen de 5 zile de la data apariției cazului de forță 
majoră. 
 
11. Litigii 
11.1. Orice litigiu decurgând din sau în legatură cu 
acest contract, inclusiv referitor la încheierea, 
executarea ori desființarea lui, se va soluționa prin 
Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de 
Comerț, Industrie și Agricultură Brăila, în 
conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale 
Curții de Arbitraj Comercial în vigoare. Părțile se 
obligă să execute întocmai decizia Curții care este 
definitivă și obligatorie.  
 
12. Datele cu caracter personal ale persoanelor 
menționate în Adeziunea–Contract sunt prelucrate 
de către părți, în conformitate cu Legea nr. 
677/2001, în scopul desfășurării activităților 
Târgului Național AgriCultura.Vă puteţi exercita 
drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în 
condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o 
cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă la Camera 
de Comerț, Industrie, Agricultură Brăila. 
 
13. Prezentele Condiții de participare fac parte 
integrantă din Adeziunea-Contact. 



 
 
 
 

ANEXA 2 

INFORMAȚII GENERALE 
 

 Rezervarea spațiului se face în ordinea depunerii Adeziunilor și achitării a minim 50% din suma, pe baza 
Facturii Proforma, în contul CCIA Brăila nr. RO59RNCB0048025925160001 deschis la BCR – Sucursala 
Brăila, sau RO60BTRL00901205J21362XX la Banca Transilvania Sucursala Brăila. 

 Se va ține cont de opțiunea avută, în funcție de suprafața solicitată și planul de amplasare. 

 Organizatorul va asigura paza generală a exponatelor, în afara programului de vizitare. 

 Persoana contact:  Spiridon Angela, 0239613716, 0239613172; 0722435176. 

 Termen limita de înscriere:  1 august 2019. 

 Standul amenajat (cort modular) va avea următoarele dotări: masă cu 2 scaune, coș gunoi, priză 
monofazică. 

 Grafica și textul aferent paginii de publicitate în Catalogul manifestării, pentru firmele care solicită 
publicitate, va fi transmis organizatorului în format Corel și .jpg/.pdf, pe email: office@cciabr.ro. 

 Prezentarea firmelor în cadrul Seminarului va avea loc la o dată ce va fi comunicată ulterior, organizatorul 
asigurând sala și logistica. 

 Expozanții au obligația să respecte normele legale de securitate și sănătate în muncă, normele de 
prevenire și stingere a incendiilor, pe întreaga durată de desfășurare a evenimentului, precum și regulile 
impuse de Brăila Mall:  

- Mașinile și utilajele ce depășesc 3,5 tone nu intră prin sensul giratoriu (prin față). Intrarea se va face 
pe drumul de servitute (prin spatele Brico Depot); 

- Atât utilajele cât și macaraua care descarcă trebuie să caleze pe suporți de lemn; 

- Utilajele care au lame sau orice accesorii care pot deteriora parcarea, trebuie să fie poziționate pe 
suporți pentru a nu deteriora covorul asfaltic. Suportul trebuie să fie din OSB sau lemn; 

- Este strict interzisă deteriorarea de orice fel a covorului asfaltic; 

- Orice ancorare se va face fără perforarea parcării; 

- Protejarea cablurilor se va realiza prin paturi de cabluri speciale. Niciun cablu neprotejat nu va 
traversa parcarea Braila Mall; 

- Nicio mașină nu trebuie să blocheze breteaua dinspre Mall (fără staționare pe breteaua de circulație 
dinspre Mall); 

- Nu se depozitează nimic pe spațiul verde. De asemenea, spațiul verde nu va fi deteriorat. 

 Expozanții vor avea la dispoziție spațiile închiriate și plătite, după următorul program: 

- 25 septembrie 2019 – amenajare stand, amplasare utilaje/echipamente; 

- 29 septembrie 2019, după ora 16:00 și 30 septembrie 2019, până la ora 12:00 – dezafectare spații 
închiriate. 

 Festivitatea de deschidere oficială a târgului, conferința de presă: joi, 26 septembrie 2019, ora 11:00. 

 Dineul festiv, în cadrul căruia vor fi înmânate diplomele de participare, va fi organizat în data de  
27 septembrie 2019. 

 Pe perioada desfășurării târgului vor avea loc manifestări artistice. 

 Program zilnic de vizitare a târgului: 26 – 29 septembrie 2019, între orele 9:00 – 20:00.  
 


