Formularul de participare şi contractul vor fi transmise prin e-mail: expo@ccina.ro sau fax, până la data de
10.05.2013. Perioada de Early Booking este de până la 15.04.2013.
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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
Nr. ……./………….2013
Între părţile contractante:
Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa cu sediul social în Constanţa,
Bd.
Alexandru
Lăpuşneanu,
nr.185A,
înfiinţată
prin
HG
799/23.07.1990,
cont:
RO59BRDE140SV05935041400, deschis la BRD Sat Vacanţă Constanţa, cod fiscal
RO2756842, tel: 0241-61.98.54, fax: 0241-61.94.54, e-mail: office@ccina.ro, reprezentată de Dl. Mihai
Daraban – Preşedinte şi de D-na Victoriţa Dragomirescu – Director Economic, denumită în continuare
ORGANIZATOR, și S.C......................................................................., societate comercială cu sediul
în...................................................,
înregistrată
la
Registrul
Comerţului
sub
nr.
..........................................,
având
cod
fiscal
...............................,
reprezentată
de
............................................................., cu funcţia de ...................................., în calitate de
EXPOZANT, a intervenit prezentul contract cu următoarele clauze:
Art.1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie participarea la SEB Esthétique – SALON EXPOZIŢIONAL BEAUTY, organizat
în perioada 24 – 26 mai 2013, în locaţia „Construcţie Piscina Parc”, complex Parc, staţiunea Mamaia.
Art.2. DURATA CONTRACTULUI
Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți contractante, până la îndeplinirea
obligațiilor contractuale.
Art.3. PLATA ȘI MODALITATEA DE PLATĂ
- Prețul convenit de părți pentru participarea la SEB Esthétique – SALON EXPOZIŢIONAL BEAUTY este
de.................EUR + TVA. Plata se va face în lei, la cursul BNR din ziua plății.
- Plata se va face în termenul prevăzut în factura proformă.
- Ulterior achitării, se va emite factura fiscală.
- Pentru efectuarea plății cu întârziere se vor percepe penalități în cuantum de 0.5% pe zi de întârziere,
cuantumul penalităților putând depăși debitul principal.
Art. 4. Eventualele neînțelegeri intervenite între părţi în legătură cu prezentul contract se rezolvă pe cale
amiabilă, iar in caz contrar, acestea vor fi supuse spre soluţionare Curţii de Arbitraj Comercial şi Maritim
Constanţa.
Art. 5 FORȚĂ MAJORĂ
Forţă majoră, convenită ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neînlaturat, apărut după încheierea contractului şi
care împiedică partea sau parţile să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, exonerează de răspundere
partea care o invocă în conditiile legii. Cazul de forţă majoră se va comunica de partea interesată în termen de 5
(cinci) zile de la apariţia sa şi va fi confirmat prin documente oficiale autentificate de Camera de Comerţ competentă
teritorial.
Documentele probatorii care atestă existenţa cazului de forţă majoră vor fi prezentate celeilalte părţi în termen de 5
zile lucrătoare de la data producerii evenimentelor.
Art. 6. CONDIȚII DE PARTICIPARE – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
6.1. EXPOZANȚI ȘI PRODUSE
6.1.1.Sunt acceptate orice fel de produse, servicii şi materiale publicitare, cu condiţia ca acestea să se încadreze în
profilul manifestării conform tematicii acesteia şi să fie menţionate în formularul de participare. Organizatorul îşi
rezervă dreptul de a nu admite acele exponate care nu se încadrează în tematica expoziţiei, precum şi cele care apar
ca fiind dăunatoare şi periculoase.
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Expozanţii sunt exclusiv răspunzatori de respectarea întocmai a legislaţiei şi reglementărilor în vigoare în România şi
în plan international, pe care se obligă să le cunoască în detaliu şi să le respecte. Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor
prevăzute de lege sunt exclusiv în sarcina expozantului.
6.1.2. Este permisă vânzarea en-detail cu respectarea legislaţiei comerciale si fiscale în vigoare în România.
Răspunderea pentru respectarea legislaţiei este în sarcina exclusiva a expozantului.

6.1.3 Răspunderea pentru calitatea produselor, pentru comercializarea de reproduceri şi/sau produse
contrafăcute aparţine în totalitate Expozantului.
6.1.4 Expozantul nu are dreptul să expună produse în afara standului.
6.1.5 Expozantul este răspunzător de respectarea normelor legale de prevenire a incendiilor (inclusiv se
obligă să ia toate măsurile pentru interzicerea fumatului în stand), a normelor de protecţie a muncii şi pentru
prejudiciile cauzate CCINA, vizitatorilor sau celorlalti expozanţi, în condiţiile Codului Civil.
6.1.6 În cazul în care expozantul nu menţine un comportament civilizat şi adecvat participării la aceste
evenimente acesta va fi exclus din expoziţie şi nu va mai fi primit la nici un eveniment organizat de CCINA
Constanţa.
6.2. ÎNSCRIERE - PARTICIPARE
6.2.1. Înscrierea pentru participare se face numai în baza formularului de participare, recepţionat la CCINA. Ordinea
de recepţionare a formularelor de participare la CCINA Constanţa constituie ordinea de înscriere a firmelor.
CCINA îşi rezervă dreptul ca, în funcţie de suprafeţele ocupate sau în caz independent de voinţa sa, să schimbe
locaţia şi să informeze expozantul în acest sens.
6.2.2 După data limită de înscriere, în termen de 5 zile lucrătoare, CCINA va remite expozantului planul de amplasare
şi factura proformă, care cuprinde suma de plată şi data limită până la care trebuie achitată factura.
6.2.3. Organizatorul poate refuza participarea firmelor care nu au achitat integral obligaţiile de plată în termenele
prevăzute în facturi. Expozanţii pot utiliza spaţiile alocate numai dacă au achitat integral, în termen, obligaţiile de plată
faţă de CCINA.
6.3. RETRAGERE
În cazul în care după semnarea contractului şi efectuarea plăţii, expozantul renunţă la participare cu:
- 30 de zile înainte de deschiderea manifestării, sumele plătite se restituie integral;
- 15 zile înainte de deschiderea manifestării, din sumele încasate se restituie 50%;
- mai puţin de 15 zile înainte de deschiderea manifestării, sumele încasate nu se mai restituie, acestea reținându-se
cu titlu de daune-interese.
6.4. SPAŢIUL DE EXPUNERE
6.4.1 Standul/spaţiul alocat este preluat de expozant în data de 23.05.2013 între orele 10.00 – 22.00 şi predat în data
de 26.05.2013, începand cu ora 18.00 până în ora 22.00. Expozantul este obligat să elibereze spaţiul şi să predea
standul cu dotările comandate în starea în care le-a primit, fiind considerat că le-a primit în stare bună, în termenul de
mai sus. Expozantul se obligă să suporte pierderea sau deteriorarea constatată cu ocazia predării-primirii. Expozantul
este de acord ca, în cazul în care depăşeşte perioada de dezafectare/eliberare a standului/spaţiului, să plătească 100
de EUR + TVA/ Zi. Părţile convin ca, în cazul în care expozantul a deteriorat spaţiul/standul alocat şi/sau alte bunuri
din dotare, a provocat alte daune CCINA sau partenerilor CCINA pentru eveniment, expozantul va raspunde material
si civil pentru acoperirea prejudiciului astfel cauzat.
6.4.2 Expozantul poate utiliza numai spaţiile de expunere alocate. Este interzisă utilizarea surselor de sonorizare şi
iluminat care deranjează alţi expozanţi.
6.5. PROGRAM DE DESFĂȘURARE
Predarea standului de catre organizator, preluarea standului de catre expozant, în data 23.05.2013, între orele 10.00 –
22.00.
Predarea standului de către expozanţi, preluarea standului de către organizatori, în data 26.05.2013, începând cu ora
18.00 până în ora 22.00.
Accesul pe durata manifestării este zilnic:
- pentru expozanţi: 24 – 26.05.2013; între orele 09.00 – 19.00;
- pentru vizitatori: 24 – 26.05.2013, între orele 10.00 – 18.00 ;
Expozanţii sunt obligaţi să respecte programul de funcţionare al expoziţiei pe întreaga perioadă de desfăşurare a expoziţiei.
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Expozanţii au obligaţia să asigure prezenţa la stand pe întreaga perioadă de desfăşurare a manifestarii conform programului
manifestării, mai sus mentionat.
Aprovizionarea se poate face numai în intervalul 24 -26.05..2013; între orele 09.00 – 10.00, 18.00-19.00. În afara de acest
interval aprovizionarea se poate face numai cu acceptul organizatorului.
Expozantul este obligat să respecte programul evenimentului. În cazul în care dorește să părăsească standul înainte
de termenul final al evenimentului, va notifica în scris organizatorul, cu 24 de ore înainte, pentru dezafectarea
standului, în condițiile prevăzute de Art. 6.4.1. În caz contrar, dacă nu va respecta termenul de 24 de ore, va plăti
daune organizatorului în valoare de 1.000 de EUR + TVA/ zi.

6.6. PUBLICITATE
Expozantul are dreptul să facă publicitate produselor sale gratuit doar în incinta propriului stand. Distribuirea de
prospecte, pliante şi mostre în afara standurilor închiriate poate fi făcută doar cu aprobarea prealabilă a
organizatorului şi în condiţiile convenite între părţi.
Formele de publicitate trebuie să fie în concordanţă cu principiile comerciale şi cu legislaţia din România.
Organizatorul are dreptul să înlăture fără acordul expozantului inscripţionările, reclamele şi alte forme de publicitate
făcute în interiorul şi în afara propriului stand în cazul în care consideră că nu sunt în concordanţă cu legislaţia
română, cu condiţiile de participare sau ca deranjează pe ceilalţi expozanţi etc.
6.7. ASIGURAREA PAZEI; RĂSPUNDERE A STANDURILOR
6.7.1. Organizatorul nu se face raspunzator de securitatea şi integritatea bunurilor şi materialelor expozanţilor. Se
recomandă expozanţilor asigurarea bunurilor. În cazul dispariţiei unui exponat/obiect din stand, expozantul este
obligat să semnaleze aceasta imediat Poliţiei. Expozantul este răspunzător de paza, integritatea şi securitatea
bunurilor sale în timpul programului de desfăşurare prezentat mai sus.
6.7.2 Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventuale prejudicii cauzate.
Art. 7 DISPOZIȚII FINALE
7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a reprograma evenimentul, în condițiile în care nu se întrunește
numărul de expozanți necesar desfășurării evenimentului, prin notificarea expozanților deja înscriși, cu 15 zile
înainte. În această situație, fie se vor restitui sumele încasate de la expozanți, fie se vor considera achitate
pentru evenimentul reprogramat, în funcție de opțiunea expozantului.
7.2. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea tuturor datelor, informaţiilor şi documentelor, în legătură
directă și/sau indirectă cu prezentul contract.

ORGANIZATOR

EXPOZANT

CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE, NAVIGAȚIE ȘI
AGRICULTURĂ CONSTANȚA

S.C. ……...........

Preşedinte
Mihai DARABAN

Director
..............................

Director Economic
Victoriţa DRAGOMIRESCU
Director Directia Juridică – Arbitraj
Ruxandra SERESCU
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