UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „Regele Mihai I al
României” DIN TIMIŞOARA împreună cu CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TIMIȘ
cu sprijinul
CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

EXPO BANAT AGRALIM, Ediţia 2020
22 – 24 mai 2020
Data limită de înscriere: ……………………………………….

ADEZIUNE – CONTRACT
de participare la EXPO BANAT AGRALIM, EDIŢIA 2020,
încheiat azi_______________ între:
ORGANIZATOR: USAMVB ”Regele Mihai I
al României” DIN TIMIȘOARA (USAMVBT)
în colaborare cu CAMERA DE COMERȚ
INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TIMIȘ
Calea Aradului nr. 119, cod 300645
Tel: 0256 – 494023; Fax: 0256 – 200296
www.usab-tm.ro
rectorat@usab-tm.ro
LEGEA Nr. 617/1945:HG 493/2013
3487181
TREZORERIA Municipiului Timişoara
Cod IBAN: RO29TREZ62120F330800XXXX
Prof. dr. ing. Cosmin Alin POPESCU

Specificare

EXPOZANT: ……………………..…………….
…………………………………..……………….
Obiect de activitate: …………………..……………….

Adresa:
Tel/Fax:
Pagina web:
e-mail:
Nr. înreg. ORC:
Cod fiscal:
Banca:
Cont nr.:
RECTOR /
DIRECTOR:
Director Proiect

Stelian ACATINCĂI
Tel: 0726397474;
e-mail: sacatincai@yahoo.com;
stelian.acatincai@usab-tm.ro
Paul MOLDOVAN
Persoană/e de
Tel: 0799943441;
contact:
e-mail: p.b.moldovan@gmail.com
Cecilia MATEȘ
Tel: 0372185242; 0733614279
e-mail: cmates@cciat.ro
Ec. Elena Marton
Director
tel: 0720847642
economic
email: ileana_marton@yahoo.com
Taxe și tarife de închiriere a diferitelor spații expoziționale
Specificare
1. Taxă de participare (înscriere în Catalogul Expoziției și ecuson de participant)
2. Stand expoziţional (3 m front expozițional x 2 m adâncime = 6 mp)
3. Spaţiu neamenajat (spațiu înierbat) pentru firmele de alimentaţie publică
4. Spaţiu neamenajat – platformă betonată
5. Spațiu verde neamenajat (pt. mașini și utilaje agricole ș.a.)
6. Cort (4 x 5 m = 20 mp)

Taxe și tarife (fără
TVA)
50 lei / expozant
1000 lei / stand
115 lei /mp
70 lei /mp
20 lei /mp
500 lei / cort

Valoare

TOTAL VALOARE CONTRACT ……..… lei
Am citit și suntem de acord cu toate CONDIŢIILE DE PARTICIPARE prevăzute în Anexa 1, care face parte din prezenta
adeziune - contract.
EXPOZANT:
……………………...………………………………………………………..

DIRECTOR / REPREZENTANT LEGAL
Semnătura şi ştampila

ORGANIZATOR:
USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timișoara
RECTOR USAMVBT,
Prof. dr. ing. Cosmin Alin POPESCU
Semnătura şi ştampila
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Date de contact și logo-ul firmelor expozante
Expo Banat Agralim, Ediția 2020
Lb. Romana
LOGO- ul firmei (în format .jpg; rezoluție: min. 320 dpi)

Denumirea firmei:
Adresa poștală:
Tel:
Fax:
e-mail:
Adresa web:
Descriere firmă / Obiect de activitate (800 - 1000 caractere):

Lb. Engleza
Denumirea firmei:
Adresa poștală:
Tel:
Fax:
e-mail:
Adresa web:
Descriere firmă / Obiect de activitate (800 - 1000 caractere):

LOGO- ul firmei (în format .jpg; rezoluție: min. 320 dpi)
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CONDIŢII DE PARTICIPARE

Anexa 1 la contract nr.______/__________

1. Dispoziţii generale
1.1. Manifestarea expoziţională este organizată de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele
Mihai I al României” din Timişoara în colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, cu sprijinul Consiliul Județean Timiş, al
Primăriei Municipiului Timișoara și cu sprijinul unor asociaţii profesionale de profil. Înscrierea expozanților la această manifestare expozițională se
face în baza prezentei adeziuni-contract care trebuie completată, semnată și restituită până la data de 15 mai 2020, moment din care adeziuneacontract devine obligatorie pentru părţi.
Înainte cu 10 zile de începerea manifestării expoziţionale organizatorul va mai accepta adeziuni numai în limita spaţiului disponibil.
2. Admiterea participării
2.1. În cadrul acestei expoziții sunt acceptate numai mărfuri, produse şi servicii care se încadrează în profilul manifestării, expozantul
purtând întreaga răspundere pentru produsele prezentate, nefiind admise în cadrul manifestării expoziţionale produse periculoase, dăunătoare,
neconforme din punct de vedere sanitar-veterinar, cu risc pentru sănătatea publică sau produse care depăşesc limita de încărcare termică de 420
MJ/mp, expozantului revenindu-i, în cazul nerespectării acestei clauze, întreaga răspundere – materială, civilă, administrativă / contravențională sau
penală. Expozantului îi revine întreaga răspundere pentru calitatea, originea și proveniența mărfurilor, produselor și serviciilor prezentate si / sau
comercializate în cadrul manifestării expoziționale cât și pentru informațiile oferite despre acestea. În cazul comercializării de mărfuri, produse sau
servicii, expozanții își vor obține toate avizele, autorizațiile și licențele cerute de legislația în vigoare, răspunderea revenindu-le exclusiv.
2.2. Organizatorul poate refuza participarea sau poate restrânge spaţiul expoziţional solicitat, în funcţie de posibilităţile de expunere
existente la data primirii adeziunii-contract.
2.3. Organizatorul poate anula participarea expozanţilor care nu au plătit integral şi în termenele prevăzute costul spaţiului expoziţional, al
standului şi al celorlalte servicii comandate.
3. Alocarea spaţiului de expunere şi amenajarea standului
3.1. Expozantul va utiliza numai spaţiul de expunere şi / sau standul alocat de organizator potrivit prezentului contract care cuprinde
prevederile privind predarea-primirea spațiului, la rubrica ”MENȚIUNI privind predarea – primirea spațiului”(denumit și proces verbal de predareprimire a spațiului), schița de amplasare a spațiilor expoziționale ce va constitui anexă la prezenta adeziune-contract. Expozantul are la rândul sau
obligaţia de a preda, în maxim 24 de ore de la terminarea manifestării expoziţionale, spaţiul de expunere și / sau standul alocat conform aceleași
proceduri de predare - primire, în stadiul în care le-a preluat.
Prin grija organizatorului, spațiul închiriat va fi individualizat cu numele expozantului contractant astfel încât acesta să poată fi facil preluat.
Predarea-primirea spațiului închiriat între reprezentanții celor două părți poate fi făcută prin prezența fizică concomitentă a acestora la locația
închiriată cu menționarea pe ambele exemplare a contractului, la rubrica ”MENȚIUNI privind predarea – primirea spațiului”, a predării respectiv
primirea acestuia și eventualele observații sau, prin preluarea întâi a spațiului de către expozant și constatarea ulterioară, la fața locului, de către
reprezentantul organizatorului, a legalității acestei preluări prin menționarea pe ambele exemplare a contractului, la rubrica ”MENȚIUNI privind
predarea – primirea spațiului”, a predării respectiv primirea acestuia și eventualele observații.
3.2. În cazul în care construcţia standului se realizează de către organizator, acesta va transmite expozantului schiţa şi localizarea standului
cel târziu cu cinci zile înainte de deschiderea manifestării expoziţionale. În cazul în care construcţia standului se realizează de către expozant, acesta
va transmite organizatorului schiţa cu dimensiunile acestuia cu minim zece zile înaintea deschiderii expoziţiei în vederea obţinerii aprobării
organizatorului în acest sens.
3.3. Amenajarea standurilor de către expozant se face cu maxim 2 zile înainte de data deschiderii manifestării expoziţionale și numai între
orele 0800 – 2000, încărcarea-descărcarea şi transportul mărfurilor și produselor ce vor fi expuse revenind exclusiv în sarcina expozantului, împreună
cu toate riscurile aferente acestor operațiuni.
3.4. În cazul în care exponatele necesită condiţii speciale de expunere (agabaritice, peste 500 de kg, putere mare absorbită din reţeaua
electrică, noxe în exploatare etc.), expozanţii au obligaţia de a informa în scris organizatorul cu minim 10 zile înaintea deschiderii manifestării
expoziţionale. Condițiile speciale de expunere nu obligă organizatorul la asigurarea acestora.
3.5. În cazul neprezentării unui expozant până în preziua deschiderii expoziţiei la ora 11, fără anunţarea organizatorului, organizatorul poate
aloca standul respectiv unui alt expozant spaţiul expoziţional și standul respectiv, taxele de participare trebuind a fi achitate integral de expozantul
care nu s-a prezentat.
3.6. Subînchirierea spaţiului de expoziţie şi / sau a standului solicitat unei terţe persoane fizice sau juridice este permisă doar cu acordul
scris al organizatorului şi numai cu achitarea prealabilă a tarifului de participare pentru fiecare subexpozant. Subînchirierea fără acordul scris al
organizatorului atrage după sine o penalizare în valoare de 300 lei +TVA/subexpozant, plata fiind în sarcina expozantului.
4. Desfăşurarea manifestării
4.1. Prezentarea expozantului la standuri se face în fiecare zi a manifestării expoziţionale la ora 1000 în prezenţa organizatorului şi a
reprezentanţilor firmei de pază. Închiderea zilnică a expoziţiei și eliberarea spaţiului expoziţional se face zilnic la ora 1900.
4.2. Organizatorul asigură doar paza generală a perimetrului expozițional între orele 1900 – 1000, fără a fi însă răspunzător de integritatea
standurilor, spațiilor individuale ale expozanților, precum și a bunurilor și materialelor acestora. În cazul dispariţiei unui obiect / exponat din perimetrul
spaţiului expoziţional alocat, expozantul este obligat să semnaleze acest incident Inspectoratului Judeţean de Poliţie. Expozantul este singurul
răspunzător de paza, integritatea şi securitatea bunurilor sale în timpul programului de desfăşurare al expoziţiei.
4.3. Expozantul are obligaţia de a păstra în bună stare spaţiul expoziţional și standul închiriat conform procesului verbal de predare-primire,
de a plăti valoarea de înlocuire pentru bunurile, materialele şi instalaţiile încredinţate ce au fost degradate sau sustrase, precum şi de a păstra o
conduită neprejudiciabilă pentru organizator pe toată durata manifestării expoziţionale (de ex.: utilizarea surselor de sunet ( nivel maxim admis 65
dB) şi lumină care deranjează ceilalţi expozanţi, neconsumarea băuturilor alcoolice pe toata durata desfăşurării manifestării expoziţionale, de a
păstra spaţiul expoziţional curat; fumatul în spațiile expoziționale/standuri închise sau cu mai mult de 2 pereți este interzis).
4.4. Expozantul are dreptul să facă publicitate produselor sale doar în incinta standului, cu respectarea legislaţiei române în vigoare (Legea
nr. 148/2000 – legea publicităţii), organizatorul având dreptul să înlăture, fără acordul expozantului toate formele de publicitate neconformă cu
legislaţia română în vigoare sau aflate în afara standului alocat.
4.5. Dezafectarea standului înainte de închiderea oficială, sau nepredarea standului în termenul de 24 de ore de la închiderea expoziţiei
prevăzut la art. 3.1 se penalizează cu 700 lei + TVA. În ambele cazuri organizatorul poate restricționa accesul la stand până la achitarea penalității
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de 700 lei la care se adaugă TVA. În cazul in care, spațiul nu este dezafectat și predat în termenul de 24 de ore de la închiderea expoziţiei prevăzut
la art. 3.1 expozantul va suporta si eventualele cheltuieli de depozitare și dezafectare, organizatorul fiind îndreptățit la această acțiune după
epuizarea termenului de 24 de ore prevăzut la art. 3.1. Pentru recuperarea sumelor datorate de expozant organizatorului, cel din urmă se va putea
îndestula din vânzarea eventualelor bunuri ale expozantului, aflate în depozit la organizator și neridicate/nerevendicate in termen de 10 zile de la
închiderea expoziției, bunurile trecând în proprietatea organizatorului în baza prezentului acord.
4.6. Expozantului îi revine răspunderea exclusivă pentru respectarea normelor SSM și PSI în spațiul ce face obiectul prezentului contract, pe
toata perioada contractului.
4.7. Expozantul, cunoscând prevederile art. 326 din Noul Cod Penal, privind falsul în declaraţii, declară pe proprie răspundere că detine
autorizația sanitar – veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în termen de valaibilitate, împreună cu toate avizele prevăzute de legislaţie pentru
desfaşurarea activităţii pentru care închiriază spaţiul ce face obiectul prezentului contract/adeziune şi că respectă întocmai toate condiţiile legale de
desfăşurare ale respectivei activităţi, asigurarea tuturor resurselor umane calificate corespunzător, a echipamentelor şi instalaţiilor de lucru pentru
ducerea la îndeplinire a prezentului contract fiind în sarcina, cheltuiala şi răspunderea sa exclusivă.
5. Modalităţi de plată. Termene. Penalităţi
5.1. Expozantul are obligaţia de a achita contravaloarea închirierii spațiului expozițional/stand conform prezentei adeziuni-contract în termen
de 10 zile de la semnarea prezentei, dar nu mai târziu de 15.05.2020. În lipsa unei înțelegeri contrare, organizatorul nu va permite expozantului
accesul în spațiul expozițional. Organizatorul va emite factura fiscală cu cel târziu cu 15 zile înaintea deschiderii manifestării. Plata nu poate fi
condiționată de emiterea în termen a facturii, temeiul legal fiind prevederile prezentului contract.
În cazul neachitării întregii valori a contractului la termenul stabilit mai sus, organizatorul nu va permite participarea expozantului la
manifestarea expoziţională.
5.2. Plata se va face în lei în contul Cod IBAN: RO29TREZ62120F330800XXXX deschis la banca TREZORERIA Municipiului Timişoara
sau la casieria USAMVBT între orele 0800-0900 sau orele 1300-1400.
5.3. Alte servicii suplimentare comandate de expozant, dar care nu au fost cuprinse în prezenta adeziune-contract, se vor achita de
expozant pe loc, în baza facturii emise de organizator.
5.4. Neachitarea sumelor stabilite la termenele de mai sus atrage o penalitate de 0.9 %/zi de întârziere până la plata efectivă a obligaţiilor
neachitate. Valoarea penalităţilor poate depăşi valoarea contractului.
6. Renunţarea la participare şi rezilierea contractului
6.1. Rezilierea unilaterală a prezentei adeziuni-contract este interzisă, cu excepția cazurilor special convenite prin prezentul contract.
Renunţarea unilaterală la prezenta adeziune-contract de către expozant intr-un interval cuprins între 15 și 30 de zile înainte de deschiderea
manifestării expoziţionale, va fi anunţată în scris organizatorului, iar sumele plătite se reţin cu titlu de daune interese, în baza prezentului contract,
fără nici o alta formalitate. Cu mai puţin de 15 zile înainte de deschiderea expoziţiei rezilierea unilaterală a contractului de către expozant nu se mai
poate face, acesta fiind obligat să plătească către organizator cu titlu de daune interese 50% din valoarea contractului.
6.2. Modificarea perioadei de desfăşurare a târgului sau imposibilitatea desfăşurării manifestării din motive neimputabile organizatorului sau
din considerente de forţă majoră se va comunica în scris expozantului în termen de cinci zile de la producerea acesteia, care, la rândul lor, au
obligaţia de a anunţa în scris organizatorului, în termen de trei zile de la primirea înştiinţării de modificare a perioadei de desfăşurare a manifestării
expoziţionale sau de apariţia cazului de forţă majoră, eventuala neacceptare a modificării survenite, în caz contrar modificarea considerându-se
acceptată.
7. Litigii
7.1. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract va fi soluţionat de instanţele competente de la sediul Organizatorului.
8. Dispoziţii finale
8.1. Expozantul, cunoscând prevederile art. 326 din Noul Cod Penal privind falsul în declaraţii, declară pe proprie răspundere, că este o
persoana solvabila, ca nu se afla in stare de insolventa, lichidare, dizolvare sau faliment si ca nu are debite care periclitează achitarea obligațiilor de
natura financiara ce decurg din prezentul contract, contractul constituie și va constitui o obligație valabilă și legală care îl angajează, iar executarea și
conținutul acestuia, ca și răspunderea decurgând din acesta au fost aprobate și nu contravin actului său constitutive; că se va abţine de la orice
acţiune care ar putea contraveni obligaţiilor asumate prin prezentul contract, sau care ar putea afecta drepturile organizatorului, astfel cum sunt
acestea descrise în prezentul contract; că va plăti la scadenta prestația si celelalte sume datorate în temeiul prezentului contract; că nu va
intreprinde activități sau nu va permite sau autoriza executarea de activități care încalcă legislația incidentă în vigoare; că întregul contract în general
a fost discutat și negociat „clauză cu clauză”, clauzele fiind agreate, în această formă, înainte de semnarea prezentului contract; că persoanele
semnatare ale prezentului contract au toate îndrituirile legale pentru a angaja în mod valabil entitatea pe care o reprezintă.
8.2. Părțile sunt de acord că acest Contract a fost negociat și incheiat intre profesionisti şi se completează cu prevederile legale în vigoare,
aplicabile în speţă. În scopul articolului 1203 din Codul Civil, expozantul a luat cunoștință și este de acord cu orice clauză care ar putea fi calificată ca
și clauză neuzuală.
Prezenta adeziune-contract a fost încheiată azi ………………….. 2020 în două exemplare deopotrivă originale, reprezentând voinţa
neviciată a părţilor, fiecare parte declarând că a a citit, a înțeles prevederile contractului, este întru-totul de acord cu ele și a primit un exemplar.
EXPOZANT ……………………………………………….

ORGANIZATOR – USAMVB Timișoara
Prof. dr. ing Stelian ACATINCĂI - Director proiect

……………………………………………….
DIRECTOR / REPREZENTANT LEGAL
Semnătura și ştampila
Ec. Elena MARTON - Director Economic Interimar
Semnătura şi ştampila
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