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ADEZIUNE - CONTRACT Nr. ................ / ................................ 
 

EXPO RIVULUS DOMINARUM 2022  
1. PERIOADĂ: 23 - 25 septembrie 2022 
 

2. LOCUL DE DESFĂŞURARE: SALA SPORTURILOR ”LASCĂR PANĂ” 
Bulevardul Unirii 14A, Baia Mare, jud. Maramureș 
 

3. ORGANIZATOR: Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş 
Bd. Unirii 16, 430232-Baia Mare, tel. +40-262-221510,  
e-mail: cci_mm@ccimm.ro; expo@ccimm.ro; www.ccimm.ro  
CUI: RO4423143 
 

4. EXPOZANT: 

Firma   Email companie  

Adresa    Reprezentant legal   

Localitate    CUI  

Județ/sector   Nr. Reg Com  

Telefon 
companie 

  Cont bancar  

 
Vom expune: 
 

 

5. PREȚ 
Valoare (RON) 

fara TVA 

1. TAXĂ DE ÎNSCRIERE Include: promovare în ziarul Hermes Contact, 2 ecusoane.  200 

2. ÎNCHIRIERI 

 
UM Cantitate 

comandata 
Pret unitar 

(RON) fara TVA 
 

Suprafaţă interioară amenajată EXTRA  
Include: compartimentarea standului cu 2 sau 3 pereţi 
despărţitori, masă cu 2 scaune, pazie, conexiune 
electrică 1 priză, mochetă, coș gunoi. 

mp  

190  

Suprafață amenajată STANDARD  
Include: panou despărțitor pentru delimitare stand cu trei 
laturi libere, masă cu 2 scaune, mochetă, coș gunoi. 

mp  
180  

Suprafață NEAMENAJATĂ (mochetă, fără alte 

dotări) 
mp  170  

Suprafață EXTERIOARĂ mp  85  

3. AMENAJĂRI 
SUPLIMENTARE 

Vitrine verticale: 100 x 100 cm; 100 x 50 
cm; 100 x 50 cm.  

buc  120  

Vitrină orizontală cu sticlă închisă buc  150  
Priză  buc  20  
Pazie buc  20  
Masă / scaun buc  10  

4. REDUCERI  
Reducerile se aplică doar la suma aferentă 
suprafeţei închiriate. De asemenea, nu se aplică 
reducere la taxa de înscriere şi la amenajările 
suplimentare. 

Membru CCI Maramureş – reducere 10%  

Reducere pentru suprafețe închiriate mai mari de 30 mp – reducere 10%  

Înscriere și plată avans 50% până în 12 august - reducere 10%  

TOTAL (RON) fără TVA  

TVA (RON)  

TOTAL (RON) cu TVA  

 

Expozant  Organizator 
Numele:   Numele: Florentin Nicolae Tuș Diana Cheța 

Functia:   Functia: Președinte Director economic 

Semnatura:   Semnatura:   

Data: _______________  Data: _______________ 

mailto:cci_mm@ccimm.ro
mailto:expo@ccimm.ro
http://www.ccimm.ro/
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Expozant    Organizator  
 

 
6. CONDIŢII DE PARTICIPARE 
EXPO RIVULUS DOMINARUM 2022, 23 -25 sept. 2022  
 
1. Expozanți si produse 
1.1. Sunt admiși ca expozanți, producători, importatori, exportatori, reprezentanți, comercianți 
care prezintă servicii și produse ce se încadrează în tematica și profilul manifestării la care 
participă.  
1.2. Expozanții sunt responsabili pentru acuratețea informațiilor prezentate și au obligația de a 
respecta reglementările de protejare a proprietății industriale și intelectuale conform legislației 
naționale în ceea ce privește produsele și serviciile cu care participă în calitate de expozanți.  
1.3. Obținerea autorizațiilor prevăzute de lege pentru produsele/ mărfurile și serviciile 
prezentate revine exclusiv în sarcina Expozantului. Expozantul are obligația de a face dovada 
deținerii autorizațiilor prevăzute de lege, la data semnării adeziunii, precum și în cazul solicitării 
acestora de către organele de control. Este permisă vânzarea sau expunerea produselor/ 
serviciilor cu respectarea prevederilor legislației naționalea. Răspunderea pentru veridicitatea 
informațiilor prezentate, pentru acțiunile întreprinse și pentru respectarea condițiilor legale este 
în sarcina Expozantului. Nu sunt permise articole/ mărfuri ilegale sau cu regim special. 
1.4. În cazul în care Expozanții sunt participanți, producători/ vânzători/ prestatori de servicii 
de alimentație publică/ produse alimentare și/ sau animale vii (indiferent de amplasamentul sau 
modul de expunere și de comercializare a mărfurilor), Expozanții trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții minime pentru a participa la manifestarea care face obiectul prezentului 
contract: 
a) să dețină actele doveditoare privind: 
dreptul de a efectua servicii de alimentație publică, proveniența mărfurilor, animalelor oferite 
spre comercializare, precum și certificatele/ autorizațiile necesare desfășurării activități ce 
urmează a se derula în cadrul manifestării; 
b) să respecte cerințe privind condițiile de funcționare sanitar-veterinară și pentru siguranța 
alimentelor a târgurilor de produse alimentare de origine animală și non-animală, organizate pe 
raza localități în care se organizează evenimentul; 
c) să vândă exclusiv produse conforme cu certificate de calitate, respectând prevederile legale în 
materie. 
 
2. Înscriere și participare 
2.1. Expozantul transmite Organizatorului adeziunea contract completată.  
2.2. Repartizarea spațiilor se va face în funcție de planul spațiului expozițional, de suprafața 
solicitată, de fidelitate și de data înscrierii. 
2.3. În cazul în care Organizatorul nu poate să ofere spațiul solicitat, va oferi variante alternative. 
Suprafața alocată poate diferi de cea solicitată. De asemenea, solicitarea de participare la 
expoziție, înaintată de către un potențial expozant, poate fi respinsă de către Organizator în cazul 
în care acesta apreciază ca o astfel de măsură este necesară pentru buna desfășurare a 
evenimentului. Organizatorul nu are obligația de a justifica un astfel de refuz.  
2.4. Expozantul este obligat să respecte spațiul alocat, aprobat și contractat. 
2.5. Confirmarea amplasamentului de către expozant se face în scris și va fi insoțită de plata a 
50% din valoarea prețului total al contractului, în termen de 5 zile de la emiterea facturii. Restul 
de 50% din valoarea prețului total al contractului se va achita în termen de maxim 20 de zile de 
la data emiterii facturii pentru restul de plată, dar nu mai târziu de preziua începerii 
evenimentului. 
2.6. În cazul în care Expozantul nu achită prima tranșă de 50% menționată la punctul anterior, în 
termenul precizat, factura finală nu va mai conține discount-ul acordat. 
2.7. Expozantul are obligația să preia prin proces verbal spațiul şi bunurile închiriate și să le 
predea în bune condiții, la expirarea perioadei de închiriere. În situatia în care, cu ocazia predării 
spațiului și a bunurilor la finalul manifestării, de către Expozant, Organizatorul constată 
deteriorări și/sau lipsuri, acestea vor fi menționate în procesul verbal semnat de ambele părți. 
Expozantul se obligă să efectueze plata contravalorii acestora, pe baza facturii emise de către 
Organizator.  
2.8. Accesul Expozanților în spațiul contractat este permis în intervalul prestabilit, numai în 
condițiile în care aceștia și-au achitat integral obligațiile de plată față de Organizator. Expozanții 
se obligă să nu afecteze și să nu blocheze în nici un fel prin activitatea lor spațiile comune din 
zona expozițională. 
 
3. Retragerea  
În cazul în care, după încheierea contractului și efectuarea plății, Expozantul renunță la 
participare, acesta acceptă suportarea următoarelor penalități: 
- renuțare cu 60-45 de zile înainte de deschiderea manifestării, reținerea a 30% din sumele 
achitate; 
- renuțare cu 44-30 de zile înainte de deschiderea manifestării, reținerea a 50% din sumele 
achitate; 
- renunțare cu 29-15 de zile înainte de deschiderea manifestării, reținerea a 70% din sumele 
achitate; 
- mai puțin de 15 zile înainte de deschiderea manifestării, reținerea a 100% din sumele achitate. 
 
4. Termene și modalități de plată 
4.1. Plata prețului contractului se va face în termenele stabilite prin prezentul contract, prin 
transfer bancar, în integralitate înainte de preluarea standului (în avans), în contul C.C.I. 
Maramureş (RON): RO67 BRDE 250S V145 6590 2500, deschis la BRD-GSC. 
4.2. Preluarea standului de către Expozant se face numai după prezentarea documentelor care 
confirmă plata integrală a facturilor emise de către Organizator. 
4.3. În cazul în care Expozantul nu plăteşte, în întregime sau parţial, suma datorată 
Organizatorului, astfel cum este aceasta menţionată în factură, Expozantul va datora 
Organizatorului  penalităţi pentru fiecare zi de întârziere reprezentând 0,1% din suma datorată 
şi neachitată. 
 
5. Program 
5.1 Program acces Expozanți: 
- accesul personalului Expozantului pentru montarea/ amenajarea standurilor se face în 
22.09.2022 , între orele 15:00-22:00.  
- accesul personalului Expozantului pentru scoaterea exponatelor din standuri/ dezafectarea 
standurilor, se face în perioada 25.– 26.09.2022, între orele 20:00-08:00. 
- accesul personalului Expozanților pe perioada expozitiei se face în perioada 23 - 25.09.2022 
între orele 09:00-22:00. 
- Expozantul are obligația să respecte programul expoziției și să nu părăsească standul închiriat 
până la sfarșitul manifestării.  
- spațiile nepreluate de către Expozant până în data de 22.09.2022, ora 22:00, vor fi alocate altor 
firme, iar nepreluarea acestora de către Expozant, în termenul prevăzut, echivalează cu o 
retragere a Expozantului, fiind asimilate renunțării la participare, cu efectele menționate în 
prezentul contract. 
- în situația în care până la data de 26.09.2022, ora 08:00 spațiile nu sunt eliberate de către 
Expozant și nu sunt predate Organizatorului, Expozantul este de acord să plătească 
Organizatorului o chirie zilnică, echivalentă cu prețul prezentului contract, până în data eliberării 
spațiului și predării acestuia către Organizator. În plus, față de prevederile anterioare, toate 
bunurile mobile găsite în spațiul închiriat la data de 26.09.2022, ora 08:00 vor fi considerate ca 
fiind bunuri abandonate, urmând a le fi aplicate pevederile legale în vigoare, inclusiv predarea 
lor organelor competente și, unde este cazul, depozitul necesar. 
 

5.2 Program acces vizitatori: 
- în perioada 23 - 24.09.2022, între orele 10:00-21:00. 
- în ultima zi 25.09.2022, între orele 10:00-20:00. 
 
6. Publicitatea în spațiul expozițional  
6.1. Expunerea și distribuirea de pliante și materiale promoționale este gratuită în suprafața 
închiriată de Expozant (stand propriu). Desfășurarea acestei activități în afara standului se poate 
face doar cu acordul Organizatorului, în condițiile agreate cu acesta.  
6.2. 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. 
Organizatorul are dreptul să înlăture fără acordul Expozantului inscripționările, reclamele și alte 
forme de publicitate făcute în interiorul și în afara propriului stand în cazul în care consideră că 
nu sunt în concordanță cu ordinea publică și cu bunele moravuri, cu legislația română, cu 
condițiile de participare sau dacă se consideră că deranjează ceilalți expozanți sau vizitatorii. 
6.3. Publicitatea prin orice mijloace și pe orice suporturi (e.g. vizual, acustic, digital, tipărit, 
proiectat etc.), precum și evenimentele organizare în interiorul standului sunt permise doar în 
cazul în care nu deranjează expozanții din vecinătate și nu acoperă mesajele promovate de către 
Organizator, fie ele mesaje sonore sau alte tipuri de promovări (e.g. anunturile radio etc.). 
Organizatorul își rezervă dreptul de a interveni și de a cere stoparea transmiterii mesajului 
publicitar sau a evenimentului, inclusiv de a debranșa sursa de alimentare cu curent electric, iar 
Expozantul se obligă să despăgubească Organizatorul pentru orice prejudiciu produs ca urmare 
a nerespectării prevederilor legale în ceea ce privește valorile-limită ale indicatorilor de zgomot 
și de protecția mediului. 
6.4. Expozanții vor trebui să respecte prevederile referitoare la drepturile de autor, în 
conformitate cu dispozițiile legale în vigoare privind dreptul de autor și drepturile conexe. 
 
7. Pază/Răspundere 
7.1. Organizatorul asigură paza generală în afara spațiului exterior, în afara programului zilnic, 
fără a fi ținut răspunzător pentru securitatea produselor expuse. Organizatorul recomandă 
Expozantului încheierea unor polițe de asigurare specifice. 
7.2. În cazul în care Expozantul constată dispariția unui bun, Expozantul este obligat să anunțe în 
cel mai scurt timp instituțiile publice abilitate. 
7.3. Expozantul este responsabil pentru securitatea bunurilor în timpul programului zilnic. 
7.4. Expozantul va respecta prevederile legale în vigoare și recomandările autorităților publice 
privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru 
asigurarea desfășurării activităti̦lor ı̂n conditi̦i de siguranță sanitară ı̂n domeniul evenimentelor 
cu public, va respecta normele de sănătate publică, de prevenire a incendiilor, sănătate și 
securitatea muncii, precum și cele referitoare la prejudiciile cauzate în zona spațiului 
expozițional de către expozant sau prepușii săi, sau cele referitoare la prejudiciile cauzate în 
zona spațiului expozițional unor terți, conform prevederilor legislației naționale în materia 
răspunderii civile.  
7.5. Fumatul este posibil exclusiv în zonele exterioare special amenajate.  
 
8. Asigurare/Răspundere  
8.1. Organizatorul nu își asumă nicio obligație de a asigura paza, administrarea sau îngrijirea 
exponatelor sau bunurilor (utilaje, produse etc.) aflate în spațiul expozițional, care sunt 
proprietatea Expozantului sau a personalului Expozantului. Expozantul este exclusiv 
răspunzător de starea obiectelor (produse, utilaje, materiale etc.) atât pe perioada amenajării 
standului, a manipulării bunurilor, a desfășurarii efective a  manifestării, și pe perioada 
dezafectării standului. 
8.2. Nu este exclusă răspunderea Organizatorului pentru daune cauzate cu intenție sau datorate 
neglijenței grave a acestuia.  
8.3. Expozantul este exclusiv răspunzator pentru orice daune cauzate din culpa sa, a personalului 
Expozantului, a prepușilor acestuia sau oricăror terțe persoane care acționează pentru sau în 
numele Expozantului.  
8.4. Organizatorul este exonerat de orice răspundere pentru eventualele daune cauzate de 
întreruperi ale curentului electric, sau pentru orice probleme în furnizarea energiei termice, a 
gazului, a apei sau a altor utilități, din motive ce țin de furnizorii acestor utilități. 
8.5. Programul manifestării menționat în acest contract, inclusiv datele de deschidere și 
închidere, programul de vizitare, cel de amenajare/demontare, sau orice alte date referitoare 
la manifestare, inclusiv suspendarea desfășurării evenimentului, pot fi schimbate de către 
Organizator, cu obligația notificării Expozantului în cel mai scurt timp. Dacă Expozantul nu este 
de acord cu modificările menționate, acesta are posibilitatea ca în 48 de ore de la primirea 
notificării să denunțe unilateral contractul și să solicite restituirea sumelor plătite în avans 
până la acel moment. Expozantul înțelege că nu va putea invoca aceste modificări de program 
ca fiind o justificare pentru solicitarea de despăgubiri din partea Organizatorului. 
 
9. Autoritatea internă 
9.1. Organizatorul are autoritate deplină în ceea ce privește spațiul  expozițional pe durata 
manifestării, de la începutul perioadei de amenajare, până la finalul perioadei de dezafectare. 
Organizatorul își rezervă dreptul de a emite instrucțiuni, de a refuza participarea sau chiar de a 
evacua spațiul în cazul în care consideră această măsură necesară și utilă pentru buna 
desfășurare a activității. Organizatorul își rezervă dreptul de a face fotografii și înregistrări video 
legate de standuri și exponate și de a le utiliza în scopuri de promovare. 
 
10. Încetarea contractului 
10.1. Prezentul Contract încetează prin: 
a). reziliere pentru neîndeplinirea obligațiilor, cu o notificare prealabilă în termen de 10 zile 
calendaristice; 
b). denunțare unilaterală, cu un preaviz de 10 zile calendaristice, fără ca părțile să fie obligate a 
invoca vreun motiv. În situația în care expozantul denunță unilateral contractul și, după 
încheierea contractului și efectuarea plății, renunță la participare, acesta acceptă sa suporte plata 
de penalități în conformitate cu prevederile prezentului contract. 
c). acordul părților, consemnat într-un act adițional. 
 
11. Alte clauze  
11.1. Forța majoră înlătură răspunderea părții care o invocă. 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 emise de autoritățile competente.  
11.2. Cazul fortuit nu este cauză exoneratoare de răspundere pentru partea care îl invocă. 
11.3. Neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, 
executarea sau încetarea acestuia vor fi rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii părţilor.  
11.4. În cazul în care neînţelegerile dintre părţi nu vor putea fi soluţionate pe cale amiabilă, ele 
vor fi supuse soluţionării de catre Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi 
Industrie Maramureş, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acesteia. Hotărârea 
arbitrală va fi definitivă şi obligatorie pentru părţi. Părţile se obligă să execute întocmai decizia 
Curții de Arbitraj. 
11.5. Prezenta Adeziune Contract reprezintă voința Părților și înlătură orice înțelegere verbală 
sau scrisă dintre acestea, anterioară încheierii sale. Ambele părți declară și garantează că au 
deplina competență de a semna prezentul Contract și de a executa obligațiile ce decurg din 
acesta. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, 
aceasta nu va afecta valabilitatea celorlaltor clauze. Prezentul contract se poate completa cu 
anexe, care devin, dupa semnarea de către părți, parte integrantă din prezentul. 

 


