
1. Informatii expozant

CORPORATE GIFTS SHOW 4 - 7 OCTOMBRIE 2022 ROMEXPO
- se completeaza cu majuscule Data limita de inscriere: 30 mai 2022

ADEZIUNE/CONTRACT Nr._______ / _____._____._____
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Bd. Expozitiei nr. 7, Sector 1, 012101 Bucuresti.
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ROMEXPO SA

EXPOZItIE DEDICATA INDUSTRIEI
DE OBIECTE PROMOTIONALE

Reprezentant legal Pavilion / StandSemnatura 

Suprafata
interioaraData

Expozant/Companie Organizator 
Euroexpo Fairs

Director Proiect
Anne Istrate

Nume Prenume

Suprafata
exterioara

Denumire firma Adresa completa

Oras Cod postal Judet Telefon

Email companie Website Cod fiscal / CUI

Fax

Nr. Registrul Comertului

Firma este:

Branduri Reprezentate

Producator Importator Distribuitor Altele (specificati)

Persoana contact Telefon mobil persoana contact Reprezentant legal

- se bifeaza tariful corespunzator tipului de spatiu dorit3. Tarife de participare
2. Tematica  - se completeaza Anexa 1.

CHIRIE SPATIU INTERIOR NEAMENAJAT 

Pentru seviciile suplimentare privind participarea la expozitie,
va rugam sa completati formularele Anexe.

CONSTRUCTIE STAND:
Stand standard interior 27 euro/mp

TARIFE DIFERENTIATE

NOTA:
Tarifele diferentiate se aplica numai pentru inchiriere spatiu
neamenajat si sunt cumulate

Suprafata interioara solicitata (mp)

90 Euro/mp1 latura libera

93 Euro/mp2 laturi libere

96 Euro/mp3 laturi libere

99 Euro/mp4 laturi libere

- 5% pentru fidelitate (firme care au participat la minim 3 editii
anterioare ale targului)
- 5% pentru inchirierea unei suprafete intre 12 mp - 20 mp
- 10% pentru suprafete intre 21 mp - 50 mp

Tarif de inscriere:      175 euro Spatiu minim de inchiriat:   9 mp

Tarifele stipulate nu contin TVA.

Produse/Servicii reprezentate

Stand standard exterior 40 euro/mp

Chirie spatiu exterior   25 euro/mp   __________mp

Email persoana de contact

- 15% pentru suprafete peste 51 mp

Suntem de acord cu conditiile de participare de pe verso si conditiile generale ale ROMEXPO S.A.  care fac parte integranta din prezentul contract 
si plasam mai jos semnatura autorizata si stampila noastra. De asemenea, prin citirea si semnarea acestui document, declar ca sunt informat asupra 
drepturilor mele prevazute de legislatia specifica privind protectia datelor cu caracter personal



CONDITII DE PARTICIPARE

1. Expozanti si produse
1.1. Sunt admisi ca expozanti, producatori, importatori, exportatori, reprezentanti, 
comercianti care prezinta servicii si produse ce se incadreaza in tematica 
evenimentului la care participa. Exponatele trebuie incadrate in grupele de produse 
din Anexa1. 
1.2. Expozantii sunt responsabili pentru acuratetea informatiilor prezentate cu 
scopul de a vinde o creatie (imagine, descriere, materiale folosite, dimensiuni, pret) 
si au obligatia de a respecta reglementarile de protejare a proprietatii industriale si 
intelectuale valabile in Romania, in ceea ce priveste produsele si serviciile cu care 
participa in calitate de expozanti.
1.3. Obtinerea autorizatiilor prevazute de lege pentru produsele/marfurile si serviciile 
prezentate, revine exclusiv in sarcina expozantului. Expozantul este obligat sa detina 
autorizatiile prevazute de lege, la data semnarii adeziunii, si sa le prezinte imediat 
organelor de control competente. Organizatorul targului nu poate sa  raspunda de 
lipsa autorizatiilor expozantilor. Este permisa vanzarea sau expunerea produselor/
serviciilor cu respectarea legislatiei in vigoare in Romania. Raspunderea pentru 
veridicitatea informatiilor prezentate si actiunile intreprinse precum si respectarea 
legislatiei este in sarcina expozantului. Nu sunt permise articole/marfuri ilegale sau 
cu regim special.
1.4. Participarea la targurile si expozitiile organizate de catre EUROEXPO se face 
in baza Conditiilor generale, tehnice si de participare care fac parte integranta din 
contract si pot fi consultate pe www.romexpo.ro/conditii-generale-tehnice- si-de-
participare.
1.5. Exponatele si/sau orice alte materialele necesare expozantului pe  perioada  
expozitiei, vor fi expediate exclusiv pe numele expozantului principal inscris  la  
manifestare,  mentionandu-  se in  clar,  pavilionul/nr.stand  si  toate  detaliile de 
corespondenta. Euroexpo este exonerat de orice raspundere privind primirea, 
preluarea sau paza bunurilor expediate /transmise prin corespondenta pe perioada 
evenimentului, care nu le sunt destinate. Expozantul este singurul raspunzator pentru 
marfa transmisa si/sau primita prin corespondenta pe  parcursul  evenimentului,  
la fata locului (adresa Centrului Expozitional Romexpo), si se obliga sa aiba un 
reprezentant   in momentul livrarii si/sau preluarii coletelor/ exponatelor sau 
materialelor, fara a putea emite vreo pretentie in acest sens.

2. Inscriere si participare
2.1. Expozantul transmite Adeziunea/Contract completata, pana cel tarziu la data de 
30 mai 2022. Dupa aceasta data se mai accepta adeziuni in limita spatiului disponibil, 
iar Organizatorul va transmite propunerea de amplasament impreuna cu factura 
proforma. In functie de posibilitatile tehnice, suprafata alocata, precum si configuratia 
spatiului de expunere pot diferi de cele solicitate sau participarea poate fi refuzata de 
catre organizator. Organizatorul va comunica ulterior, in scris, expozantului, spatiul 
alocat si factura proforma aferenta.
2.2. Prin transmiterea Adeziunii/Contract, expozantul declara ca a luat la cunostinta 
de termenii si conditiile privind organizarea si desfasurarea evenimentului si este de 
acord cu acestia.
2.3. Repartizarea spatiilor se va face in functie de sectorizarea pavilionului, data 
inscrierii, suprafata, fidelitate, cerinte tehnice(manipulari, bransamente electrice, aer 
comprimat, alimentare apa), solicitari de laturi libere.
2.4. In cazul in care Organizatorul nu poate sa ofere spatiul solicitat va oferi variante 
alternative. Suprafata alocata de comun acord poate diferi de cea solicitata, sau 
participarea poate fi refuzata de catre organizator, in cazul in care considera aceasta 
masura necesara si utila pentru buna desfasurare a evenimentului.
2.5. Expozantii sunt obligati sa respecte spatiul alocat si contractat, fara a fi depasit.
2.6. Tariful de inregistrare cuprinde: inscrierea firmei in catalogul on-line al targului, 
un exemplar format electronic al catalogului oficial al manifestarii, invitatii on-line 
pentru acces gratuit de vizitare, servicii de intretinere generala, permise de acces 
pietonal, aparitia pe site-ul targului, introducerea in sistemul de informare al 
vizitatorilor etc.
2.7. Confirmarea amplasamentului de catre expozant se face in scris si va fi insotita 
de plata a 50% din valoarea facturii proforma in termenul precizat in aceasta si 
informarea de efectuare a platii. Restul de 50% din valoarea facturii proforma se va 
achita in termenul stipulat in factura.
2.8. In cazul in care expozantul nu achita avansul de 50 % din factura proforma in 
termenul precizat in aceasta, rezervarea spatiului se anuleaza.
2.9. Confirmarea de catre expozant a proiectului de stand, ce urmeaza a fi construit de 
catre ROMEXPO, se face in termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii proiectului.
2.10. Expozantul are obligatia sa preia, prin proces verbal, spatiul si bunurile inchiriate 
si sa le predea in bune conditii, fiind considerat ca le-a primit in stare buna, la 
expirarea perioadei de inchiriere. In situatia in care, cu ocazia predarii spatiului si a 
bunurilor, Organizatorul constata deteriorari si/sau lipsuri, acestea vor fi mentionate 
in procesul verbal semnat de ambele parti. Beneficiarul se obliga sa efectueze plata 
contravalorii acestora, pe baza facturii emise de Organizator in maxim 5 zile de la 
data emiterii facturii.
2.11. Expozantul transmite comenzi pentru servicii suplimentare, prin completarea 
formularelor disponibile pe site-ul manifestarii, parte integranta ale prezentei 
adeziuni, urmand a fi asigurate contra cost in limita posibilitatilor.
2.12. Accesul expozantilor in spatiul contractat este permis in intervalul prestabilit, 
numai in conditiile   in care acestia si-au achitat integral obligatiile de plata fata de 
Organizator. Expozantii se obliga sa nu afecteze si sa nu blocheze in nici un fel prin 
activitatea lor, spatiile comune din cadrul Centrului Expozitional ROMEXPO.
2.13. In vederea obtinerii vizei de intrare in Romania, Organizatorul:
- nu se implica in vreun fel in formalitatile de obtinere a vizei si nu emite scrisori catre 
Oficiul National de Imigrari/Centrul National de Vize;
- nu se obliga sa completeze o scrisoare de garantie din care sa rezulte faptul ca 
va asigura costurile privind indepartarea, in cazul in care reprezentantii firmei nu 
parasesc Romania pana la data la care inceteaza dreptul de sedere stabilit prin viza;
- in cazul in care nu vor primi viza, returnarea sumelor achitate se va realiza numai 
conform termenilor mentionati la punctul 3 - Renuntari. Limitarea raspunderii din 
Conditiile Generale de Participare parte integranta din formularul Adeziune/Contract.

3. Renuntari. Limitarea raspunderii.
3.1.In cazul in care expozantul renunta la produsele si serviciile ce fac obiectul 
prezentei Adeziuni/Contract, un procent din sumele achitate nu se restituie dupa 
cum urmeaza:
• a) 30% din sumele achitate, daca renuntarea se face in intervalul 60-45 de zile 
calendaristice inainte de deschiderea manifestarii
• b) 50% din sumele achitate, daca renuntarea se face in intervalul 44-30 de zile 
calendaristice inainte de deschiderea manifestarii
• c) 70% din sumele achitate, daca renuntarea se face in intervalul 29-15 de zile 
calendaristice inainte de deschiderea manifestarii
• d) 100% din sumele achitate, daca renuntarea se face cu mai putin de 15 zile 
calendaristice inainte de deschiderea manifestarii
3.2. Expozantul nu are dreptul la despagubiri in cazul in care expozitia este amanata, 
anulata sau reziliata din cauza unui eveniment de forta majora. Forta majora se 
interpreteaza ca: greva, conflicte politice si de razboi, dezastru natural, de pericol 
public, atac terorist, embargo international, o declaratie de stare de urgenta si 
alte evenimente ce nu tin de controlul expozantului si al organizatorului. Pentru 
evitarea oricarui dubiu, partile convin expres ca expozantul nu are dreptul la plata 
nicunei despagubiri de care Organizator nici in cazul in care se declara o noua stare 
de urgenta/alerta sau autoritatile din Romania dispun masuri in sensul interzicerii 
organizarii manifestarilor de tipul celei ce formeaza obiectul acestul contract sau 
similare acesteia sau suspenda, interzic, amana orice activitate sau activitatea 
Organizatorului sau dispun masuri de restrictionare sau restrangere de orice tip a
activitati Organizatorului.
3.3. Clauza COVID 19: in caz de forta majora (interzicerea organizarii targurilor, ca 
urmare a unei pandemii) care provoaca amanarea / anularea expozitiei pentru o alta 
perioada, sau rezilierea acesteia exoozantul are dreptul de a-i fi reportate sumele 

platite catre organizator, pentru participarea la urmatoarea editie a evenimentului.
3.4. Tote sumele mentionate la pct. 3.1 literele a)-d). din prezenta Adeziune-Contract, 
se vor retine de catre Organizator din avansul sau pretul total al pachetului de produse 
si servicii achitat de expozant, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

4. Termene si modalitati de plata
4.1. Pentru spatiul inchiriat si constructie stand standard, expozantul se va supune 
conditiilor de plata prevazute la art. 2.
4.2. Pentru constructie stand personalizat realizat de catre Romexpo se va achita 
astfel: 50% din valoarea facturii proforma   in termen de 10 zile calendaristice de 
la data confirmarii  devizului proiectului, iar diferenta de 50% din valoarea facturii 
proforma cu maxim 10 zile calendaristice inainte de data inceperii manifestarii.
4.3. In cazul in care expozantul nu achita restul de 50% din valoarea standului 
personalizat contractat, Organizatorul nu va executa constructia standului comandat 
si va retine avansul de 50% achitat de catre acesta.
4.4. Plata sumelor prevazute la art. 4.1., 4.2. si 4.3. se va face prin transfer bancar, 
inainte de preluarea standului (in avans), in conturile mentionate pe facturile 
proforme transmise de catre Organizator. Preluarea standului de catre expozant se 
face numai dupa prezentarea documentelor care confirma plata integrala a facturilor 
emise de catre Organizator.
4.5. Plata serviciilor comandate in perioada de montare/demontare a standurilor, si 
desfasurarea targului se face la casierie cu numerar, in limitele prevazute de legislatia 
in vigoare.
Spezele bancare sunt in sarcina expozantului.

5. Program
5.1 Program acces expozanti:
• In perioada de montare/amenajare a standurilor, 30 septembrie - 3 octombrie 2022, 
accesul personalului expozantilor va fi permis zilnic intre orele 8:00-20:00, pentru 
amenajarea cu firma terta sau proprie. Pentru amenajarea cu ROMEXPO, accesul va fi 
permis  in perioada 2-3 octombrie 2022 intre orele 8:00-20:00. Scoaterea exponatelor 
din standuri/dezafectarea, se poate face incepand cu 7 octombrie 2022, intre orele 
16.30-20.00, si in zilele de 8-9 octombrie 2022, intre orele 8:00-20:00.
• In perioada desfasurarii expozitiei accesul personalului expozantilor va fi permis in
perioada 4-6 octombrie 2022, intre orele 9:30-18:30, iar in 7 octombrie 2022, intre 
orele 09:30-20:00
• Expozantii au obligatia sa respecte strict programul expozitiei si sa nu paraseasca 
standul inchiriat pana la sfarsitul manifestarii.
• Standurile nepreluate pana la ora 16.00, in ultima zi rezervata pentru montare 3 
octombrie 2022 vor fi alocate altor firme, nepreluarea acestora in termenul prevazut 
de catre expozant echivaleaza cu anularea participarii.
• Fiecare expozant va beneficia de ecusoane de acces pentru toata perioada 
manifestarii.
• Organizatorul  isi  rezerva  dreptul de a retine orice ecuson care nu este utilizat 
corespunzator.
• Autoturismele expozantilor nu au acces in interiorul Centrului Expozitional 
Romexpo in perioada expozitiei. Acestea vor fi parcate in spatiile special destinate.
• In perioada de amenajare/dezafectare au acces in zona pavilioanelor numai 
vehiculele cu  marfa ale expozantilor. Acestea vor fi evacuate din zonele adiacente 
spatiului de expunere, in ultima zi a perioadei de amenajare a standurilor, pana cel 
tarziu la ora 20:00
• Vehiculele respective au acces, de asemenea, si in perioada expozitiei, zilnic intre 
orele 18:00-18:30 pentru aprovizionarea standurilor. Dupa acest interval, vor trebui 
sa paraseasca zona respectiva.

5.2. Program acces vizitatori:
• In perioada 4-6 octombrie 2022, intre orele 10:00-18:00.
• In ultima zi, 7 octombrie 2022, intre orele: 10:00-16:00.

6. Sublocatiunea
6.1. Expozantul are posibilitatea sa incheie o sublocatiune cu o alta persoana fizica sau 
juridica care va expune in spatiul inchiriat, prin personal propriu, exponate proprii.
6.2. Locatarul initial (expozantul) are obligatia de a aduce la cunostinta sublocatarului 
(co-expozant) conditiile generale tehnice si de participare in cadrul Centrului 
Expozitional Romexpo, precum si prezentele conditii speciale de participare.
6.3.Expozantul este raspunzator de indeplinirea obligatiilor stipulate in conditiile 
tehnice si de participare in cadrul Centrului Expozitional Romexpo de catre co-
expozant. Neindeplinirea de catre co- expozant a obligatiilor stipulate in conditiile 
tehnice si de participare in cadrul Centrului Expozitional Romexpo, atrage obligatia 
expozantului de a plati catre Organizator daune-interese pentru prejudiciul produs.
6.4.Expozantul are obligatia sa inregistreze co- expozantii in formularul F3 in vederea 
obtinerii acordului Organizatorului. Prin semnarea formularului F3, co-expozantii isi 
exprima acordul privind acceptarea  conditiilor  generale   tehnice si de participare 
in cadrul Centrului Expozitional Romexpo, precum si a prezentelor conditii speciale 
de participare.
6.5.Co-expozantul beneficiaza de aceleasi conditii ca si expozantul. In cazul in care 
expozantul nu inregistreaza co-expozantul, expozantul va achita un tarif majorat cu 
200 euro/co-expozant+TVA fata de tariful din formularul F3, reprezentand tarif de 
participare co-expozanti.
6.6.In conformitate cu reglementarile de admitere, co-expozantii pot fi introdusi in 
catalog cu datele lor complete cu conditia ca tarifele aferente sa fi fost achitate si 
documentele necesare primite pana la termenul specificat (vezi formularul F3).
6.7.Pentru participarea unui co-expozant se percepe un tarif de inscriere de 200 euro/
co-expozant+TVA. Acest tarif cuprinde urmatoarele servicii: introducerea 
co-expozantilor in catalogul online al manifestarii, introducerea in sistemul de 
informare a vizitatorilor, un exemplar online al catalogului in format electronic.

7. Publicitate in cadrul Centrului Expozitional
7.1. Expunerea si distribuirea de pliante si materiale promotionale este gratuita in 
suprafata inchiriata de expozant (stand propriu). Desfasurarea acestei activitati in 
afara standului se poate face, contra cost, prin completarea formularului S12.
7.2. Publicitatea se limiteaza la promovarea produselor expozantului si nu va 
incalca prevederile legale, nu va fi de natura politica sau ideologica. Nu se permite 
publicitatea comparativa. Organizatorul are dreptul sa inlature fara acordul 
expozantului inscriptionarile, reclamele si alte forme de publicitate facute in interiorul 
si in afara propriului stand in cazul in care considera ca nu sunt in concordanta cu 
legislatia romana, cu conditiile de participare sau deranjeaza ceilalti expozanti.
7.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a interzice afisarea sau distribuirea de 
materiale publicitare care ar putea da nastere la  ofense  la  adresa altor expozanti 
si va lua masuri care vor duce la indepartarea, pe durata evenimentului, a stocurilor 
de materiale existente.
7.4.Expozantii vor trebui sa respecte prevederile referitoare la drepturile de autor, 
in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile 
conexe 
7.5. Organizarea evenimentelor de promovare in interiorul standului este permisa 
numai cu acordul in prealabil ale Euroexpo, in cazul in care nu deranjeaza expozantii 
din vecinatate si nu acopera sunetul din pavilioane(anunturile radio, etc) cu 
respectarea limitelor maxime admise ( max. 55 dB). In cazul incalcarii acestor 
prevederi, Euroexpo isi rezerva dreptul de a interveni si de a stopa organizarea 
evenimentului si implicit debransarea sursei de alimentare cu curent.

8.  Paza/Raspundere.
8.1.Organizatorul asigura paza generala in afara pavilionului/spatiului exterior in afara 
programului zilnic, fara a fi tinut raspunzator pentru securitatea produselor expuse. Se 
recomanda asigurarea bunurilor sau asigurarea personala. Acest lucru poate fi realizat 
prin firme specializate, platind tarifele de rigoare.
8.2.In cazul in care unul dintre bunuri este declarat disparut, expozantul este obligat 
sa anunte imediat Sectia de Politie.
8.3.Expozantul este responsabil pentru securitatea bunurilor in timpul programului 

zilnic, in conformitate cu art. 5.1.
8.4.Expozantii vor respecta prevederile legale privind prevenirea incendiilor, 
sanatatea si securitatea muncii si cele referitoare la prejudiciile cauzate pe teritoriul 
Centrului Expozitional Romexpo, de catre vizitatori sau expozanti, in conformitate cu 
Codul Civil român si Conditiile generale, tehnice si de participare.
8.5.Fumatul in standuri si pavilioane este strict interzis, fiind posibil numai in zonele 
exterioare special amenajate.

9.Asigurare / Raspundere
9.1.Organizatorul nu  isi   asuma   obligatia   de a  exercita  o  ingrijire  adecvata  a  
exponatelor,   a obiectelor (utilaje, produse etc.) care sunt proprietatea Expozantului 
sau a personalului expozantului existent in stand.
Expozantul/Co-expozantul este exclusiv raspunzator de starea obiectelor (produse, 
utilaje, materiale etc.) atat pe perioada amenajarii standului, desfasurarii efective a 
evenimentului, cat si pe perioada dezafectarii standului.
9.2.Expozantul/Co-expozantul va fi exclusiv raspunzator pentru integritatea bunurilor 
transportate pe toata perioada manipularii si transportului, eventualele lipsuri/
deteriorari urmand a fi remediate pe cheltuiala acestuia.
Orice raspundere a Organizatorului pentru daune materiale produse expozantului/
co-expozantului atat pe perioada amenajarii standului, desfasurarii efective a 
evenimentului, cat si pe perioada dezafectarii standului este exclusa. Nu este exclusa 
raspunderea Organizatorul pentru daune cauzate in mod intentionat sau ca urmare 
a unei neglijente grave.
9.3.Expozantul este exclusiv raspunzator pentru orice daune directe si/sau indirecte 
cauzate din culpa sa, a personalului expozantului, prepusi, sau terte persoane care 
actioneaza pentru sau in numele expozantului.
9.4.Organizatorul recomanda asigurarea bunurilor sau asigurarea personala. Acest 
lucru poate fi realizat prin firme specializate, platind tarifele de rigoare.
9.5.Organizatorul este exonerat de orice raspundere in cazul eventualelor intreruperi 
de curent electric, pentru furnizarea energiei termice, apa, din motive ce tin de 
furnizorii acestor utilitati (ELECTRICA, ENEL, APA NOVA, RADET etc.)

10.Autoritatea interna
10.1.Organizatorul are autoritate deplina in ceea ce priveste centrul expozitional 
pe durata evenimentelor, de la inceputul perioadei de constructie, pana la finalul 
perioadei de dezafectare. Organizatorul isi rezerva dreptul de a emite instructiuni, 
de a refuza participarea sau chiar a evacua spatiul, in cazul in care considera aceasta 
masura necesara si utila pentru buna desfasurare a activitatii. Organizatorul isi rezerva 
dreptul de a face fotografii si filme legate de standuri si exponate si de a le utiliza in 
scopuri de promovare a targurilor si in presa.

11. Forta majora
11.1Forta majora, convenita ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neinlaturat, 
aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partea sau partile sa- si 
indeplineasca obligatiile asumate prin contract, exonereaza de raspundere partea 
care o invoca in conditiile legii.
11.2.Documentele probatorii care atesta existenta cazului de forta majora vor fi 
prezentate celeilalte parti in termen de 5 (cinci) zile de la data emiterii lor de catre 
Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
11.3.Incetarea evenimentului de forta majora, confirmata de Camera de Comert si 
Industrie a Romaniei, va fi comunicata imediat partii interesate.
11.4.Partile se obliga sa depuna toate diligentele pentru limitarea in timp a efectelor 
fortei majore. Un targ poate fi anulat sau data de deschidere/ inchidere poate fi 
amanata in caz de forta majora. Organizatorul va informa expozantii in termen de 5 
(cinci) zile de la data producerii de forta majora.
11.5. Cazul de forta majora se va comunica de catre partea interesata in termen de 2 
(doua) zile de a aparitia sa si va fi confirmat prin documente oficiale   

12.Incetarea adeziunii-contract
Adeziunea-Contract inceteaza de drept fara nici o alta formalitate si fara interventia 
altor organe, in urmatoarele cazuri:
a) la expirarea perioadei convenite, daca partile nu au convenit prelungirea;
b) la cererea uneia dintre parti care este in imposibilitatea de a-si realiza obligatiile;
c) prin acordul partilor exprimat in scris;
d) in caz de forta majora, intervenita pentru o durata mai mare de o zi, care impiedica 
realizarea obiectului contractului, daca partile nu stabilesc altfel;
e) in cazul in care una dintre parti nu-si executa intocmai obligatiile mai mult de 2 
(doua) zile;
f) unilateral, la cererea unei parti printr-un preaviz de 5 (cinci) zile.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a rezilia Adeziunea-Contract in conditiile in care va 
constata ca autorizatiile, avizele, informatiile si/sau asigurarile transmise de Expozant 
sunt inexacte, incomplete si/ sau in conditiile in care circumstantele agreate s-au 
modificat.
Incetarea adeziunii contract nu stinge obligatiile de plata ajunse la scadenta.

13. Modificarea contractului
Prezenta adeziune contract va putea fi modificata doar prin act aditional, semnat de 
catre ambele parti.

14.Litigii
Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la 
incheierea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona de catre instanta de 
judecata de la sediul organizatorului.

15 Dispozitii finale.
15.1.Prezentele Conditii specifice de participare se completeaza cu prevederile 
Conditiilor generale, tehnice si de participare ale Targurilor si Expozitiilor organizate 
in cadrul Centrului Expozitional Romexpo, cu Directiva 2008/8/CE a Consiliului din 12 
februarie 2008, cu modificarile aplicabile de la 01.07.2011 si Directiva nr. 2006/112/
CE din 28.11.2006, privind sistemul comun de TVA.
15.2.Expozantul este de acord ca marca inregistrata si domeniul web pe care le detine 
sa fie  utilizate de catre EUROEXPO si partenerii acestuia si  se obliga sa se abtina de la 
orice act de natura a tulbura folosinta acestora. 
15.3.Prezentul contract este incheiat la distanta si intra in vigoare la momentul primirii 
prin posta electronica a exemplarului semnat si scanat de expozant si isi inceteaza 
valabilitatea la 5 zile calendaristice dupa inchiderea evenimentului expozitional.
15.4.In cazul nerespectarii de catre oricare dintre parti a obligatiilor asumate prin 
semnarea prezentului contract, in conditiile si termenele stabilite prin prezentul 
contract, partile au dreptul de a rezilia contractul cu daune interese, rezilierea 
operând de plin drept, fara interventia instantei, fara punere in intârziere si fara 
indeplinirea altor formalitati, prin transmiterea unei notificari trimisa celeilalate 
parti prin posta electronica/E-mail, posta cu confirmare de primire sau executor 
judecatoresc.
15.5. Partile, prin reprezentant legal, declara ca informatiile de mai sus sunt conforme 
cu intelegerea comerciala, iar contractul a fost incheiat si semnat la distanta, 
comunicarea fiind facuta pe adresa de posta electronica/E-mail  agreata de parti in 
preambul si la punctul 1 -informatii expozant.
15.6. Prezenta adeziune se completeaza cu Anexele F1-F6 si S1-S18 care fac parte 
integranta din prezenta.
15.7.Prezenta Adeziune/Contract, impreuna cu Conditiile Generale, Tehnice si 
de Participare Romexpo SA, care fac parte integranta din acesta, reprezinta vointa 
Partilor si inlatura orice intelegere verbala sau scrisa dintre acestea, anterioara 
incheierii sale. Ambele parti declara si garanteaza ca au deplina competenta de a 
semna prezentul Contract si de a executa obligatiile ce decurg din acesta. Daca oricare 
dintre clauzele de mai sus  va fi gasita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta 
nu va afecta valabilitatea celorlaltor clauze.
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