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Termenul limita pentru trimiterea proiectului de stand in amenajare proprie/cu terti: 26 august 2022

FirmaCompany

Telefon

Adresa Address

Telefon mobil (al persoanei de contact)

Cod postal; Localitate Zip code

Fax

Tara

E-mail

Persoana de contactountry

Numar de Inregistrare la Registrul Comertului

Comanda prin fax:
E-mail:

+40 21 207 70 70
expocosmetics@romexpo.ro

COMANDA: CONSTRUCTIE STAND IN AMENAJARE PROPRIE/CU FIRMA TERTA SAU SPECIALIZATA
Comandam conform celor bifate mai jos si in acelasi timp acceptam conditiile de participare din ADEZIUNEA CONTRACT si
conditiile generale si tehnice ale targurilor si expozitiilor organizate in Centrul Expozitional ROMEXPO.
CONSTRUCTIE STAND IN AMENAJARE PROPRIE
Amenajarea standului se va face de catre expozant
cu materiale si elemente de constructie proprii,
expozantul prezentand catre Romexpo acte
doveditoare in acest sens.
Pentru amenajare proprie se va factura tariful de
avizare proiect si acces utilitati – 3 euro/mp+TVA.

CONSTRUCTIE/AMENAJARE STAND
REALIZATA DE FIRMA TERTA
Constructia/amenajarea standului poate fi executata
numai de catre firmele autorizate de Romexpo sa
desfasoare aceasta activitate in cadrul Centrului
Expozitional Romexpo.
Pentru amenajarea cu firme terte se va factura tariful
de avizare proiect si acces utilitati - 4 euro/mp+TVA.

Expozantul va trimite la ROMEXPO proiectul standului.
Proiectul trebuie sa includa:
l Planul standului cotat, mobilat, cu precizarea destinatiilor spatiilor (expunere, oficiu, depozit, etc.)
l Toate fatadele (corespunzatoare laturilor libere si a celor construite), cu cotele de înaltime aferente si pozitia graficii
(denumire firma, sigla, etc.)
l Perspectiva axonometrica generala
l Planul instalatiilor electrice si sanitare, cu precizarea tipului de bransament electric (mono sau trifazic si puterea instalata),
pozitia tabloului electric, a prizelor si a corpurilor de iluminat, a altor consumatori (utilaje în functiune), pozitia racordului
cu alimentare cu apa si scurgere.
l Planul de amplasament al circuitelor de iluminat va respecta fara exceptii normele si normativele instalatiilor electrice în
vigoare; obligatia întreruperii iluminatului din stand (zilnic la sfarsitul programului) revine exclusiv expozantului.
l Memoriul tehnic va cuprinde descrierea sistemului constructiv, materialele si finisajele utilizate pentru pardoseala, peretii
si plafonul standului, cat si angajamentul proiectantului ca va respecta normele tehnice si prevederile cuprinse în conditiile
de participare si în conditiile generale ale targurilor si expozitiilor organizate în Romexpo.
l În mod obligatoriu proiectul si memoriul tehnic vor fi semnate în clar de proiectantul documentatiei si avizate de firma
expozanta.
l În cazul standurilor etajate sau a structurilor suport grafica înaltimea maxima admisa este de 5,00 m. In cazul amplasarii
in pavilioanele B1, B2 inaltimea maxima este de 7,00 m. ROMEXPO nu avizeaza proiectul din punct de vedere al
rezistentei. Asumarea si raspunderea pentru constructia standului apartine în exclusivitate expozantilor.
l Documentatia este obligatorie indiferent de amenajarea standului, fiind necesara o prezentare a modului în care se
delimiteaza spatiul închiriat precum si respectarea laturilor libere (de expunere) si a laturilor construite (modul de
delimitare, închidere ale standului)
l Redactarea documentatiei se va face pe format A3 sau A4 si va fi transmisa spre avizare la fax 021 207 70 70 sau e-mail
expocosmetics@romexpo.ro în format JPG, Corel 9-11 (salvat în curbe) sau Autocad 2005-2007.
l Raspunderea privind respectarea legislatiei, securitatii si sanatatii în munca, inclusiv realizarea deplina a instructajelor de
protectie a muncii, protectia mediului si PSI pentru angajatii expozantului sau ai constructorului revin în exclusivitate
expozantului si/sau constructorului
l Constructia standului este permisa numai în cazul în care proiectul de stand a fost avizat de catre ROMEXPO
l Este interzisa realizarea constructiilor aeriene peste culoarele de vizitare si de acces, precum si amplasarea de grafica
publicitara deasupra acestor culoare
ROMEXPO va analiza si aviza proiectul de stand.
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Proiectarea standului trebuie sa fie la scara si trebuie sa cuprinda:
l

Vederi cu inaltimea specificata

l

Axonometrie cu grafica pozitionata

l

Plan cotat

l

Plan instalatii electrice

l

Memoriu tehnic

l

Plan cotat de etaj cu grafica pozitionata (daca este cazul)

Formularul de avizare va fi procesat numai in cazul in care managementul expozitiei este in posesia tuturor
planurilor de mai sus
SE COMPLETEAZA IN CAZUL AMENAJARII PROPRII.
Lista personalului ce va executa amenajarea/dezafectarea standului:

NUME si PRENUME

In zilele de

Interval orar

In cazul in care documentatia nu este completa sau cele declarate in prezentul formular nu sunt respectate, Romexpo isi
rezerva dreptul de a nu permite accesul in stand si de a rezilia contractul aferent participarii la expozitie.
SE COMPLETEAZA IN CAZUL AMENAJARII CU FIRMA TERTA:
Numele firmei:
Adresa:

Persoana de contact
Numar de telefon:
Fax:
E-mail:
Telefon mobil (al persoanei de contact):

Expozant

Managementul expozitiei
Data de primire a documentelor:

Nume, semnatura si stampila

Data avizare

Data

Semnatura
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