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Contract de prestări servicii nr. ___/ din ___/ ___/2015  

 

Art. 1. Părțile contractului 

Între 

ASOCIAȚIA CULTURALĂ EIKON, cu sediul în Cluj-Napoca, județul Clu j,  Str. București nr.  3A, 400138, tel/fax: 0364-
117246, Încheiere civilă nr. 1761/25.01.2011, C.U.I.: 27976630, Cont nr: RO53BTRL06701205W71626XX, deschis la 
Banca Transilvania Cluj-Napoca, Legal reprezentată prin DL BOTA GABRIEL SILVIU, în  calitate de PREȘEDINTE, 
denumită în continuare ORGANIZATOR, pe de o parte, și 
______________________________________________________________________________cu sediul în  
________________________________________________________________________________  

_____________________________________ legal reprezentată prin ________________________  în calitate de 

_________________ Cod fiscal: _______________ Nr. Reg. Com.: __________________ IBAN: 

____________________________________________________________________________  deschis la 

______________________________ Tel/Fax: __________________ E-mail:_____________________ 

în calitate de BENEFICIAR, numită în continuare EXPOZANT, pe de altă parte, a intervenit prezentul contract: 

 

Art. 2. Obiectul contractului 

2.1.Obiectul prezentului contract îl reprezintă prestarea de servicii (închiriere stand neamenajat) în cadrul Festivalulu i 

Internațional de Carte Transilvania, ediția a III-a, 2015. 

 

Art. 3. Locul de desfășurare și durata 

3.1.Festivalul Internațional de Carte Transilvania, ediția a III-a, 2015 va avea loc în perimetrul Pieței Unirii, Clu j-Napoca, în 

spațiul amenajat, destinat expunerii și comercializării de carte. 

3.2. Programul general de desfăşurare este următorul: 

Ziua Expozanţi Vizitatori 

Marţi, 6 octombrie 
08:00 – 22:00  

(08:00 – 14:00 amenajare standuri) 
14:00 – 22:00 

Miercuri, 7 octombrie 10:00 – 22:00 10:00 – 22:00 

Joi, 8 octombrie 10:00 – 22:00 10:00 – 22:00 

Vineri, 9 octombrie 10:00 – 22:00 10:00 – 22:00 

Sâmbătă, 10 octombrie 10:00 – 22:00 10:00 – 22:00 

Duminică, 11 octombrie 
10:00 – 22:00 

(18:00 – 22:00 eliberarea standurilor) 
10:00 – 18:00 

Luni, 12 octombrie 08:00 – 20:00 (eliberarea standurilor) - 

3.3.Prevederile prezentului contract sunt stabilite de ORGANIZATOR  şi pot fi modificate la in iţiativa sa din mot ive întemeiate, 

ce vor fi comunicate în timp util. 

 

Art. 4. Obligațiile părților 

4.1.ORGANIZATORUL se obligă să ofere EXPOZANTULUI serviciile menționate în prezentul contract.  

ORGANIZATORUL NU RĂSPUNDE DE LEGALITATEA ACTELOR COMERCIALE ALE EXPOZANȚILOR. 

4.2.EXPOZANTUL se obligă să: 

 respecte condițiile impuse prin contract și să achite la termen  facturile emise de către ORGANIZATOR  pentru 

serviciile prestate; 

 respecte legile în vigoare privind comercializarea și promovarea produselor sau serviciilor specifice;  

 respecte programul de amenajare și eliberare al standurilor;  

 repecte normele de securitate în muncă și PSI (protecția și stingerea incendiilor); 

 supravegheze standul și exponatele sale în perioada de vizitare a Festivalului. 

 

Art. 5. Tarife si servicii 

5.1.Taxa de participare la Festivalu l Internațional de Carte Transilvania este de 1000 lei/stand neamenajat de 8mp (4x2 m). 
Taxele de mai sus nu sunt purtătoare de TVA, Asociaţia Culturală Eikon nefiind plătitoare de TVA. Plata integrală se va face 

în lei, până la data de 25.09.2015. 

5.2.ORGANIZATORUL pune la dispoziţia EXPOZANŢILOR: 

 suprafaţa de expunere neamenajată cerută de către Expozant; 

 cazare gratuită în camerele puse la dispoziție de către ORGANIZATOR în limita a 2 persoane/expozant;  

 pachetul de servicii (iluminatul general al pavilioanelor pe durata desfăşurării manifestării, curăţenia culoarelor de 

circulaţie, priză monofazică); 

 un exemplar al Catalogului Expozanţilor şi al Programu lui Evenimentelor și 2 ecusoane/Expozant; 
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 spaţiile de evenimente, conform propunerilor de evenimente propuse pentru a fi incluse în Programul Evenimentelor;  

 supravegherea standurilor Expozanților în afara programului de vizitare;  

 mediatizarea generală a Festivalu lui Internațional de Carte Transilvania, ediția a III -a, 2015 şi organizarea acţiunilor 

conexe (lansări de carte, dezbateri, concerte, conferinţe etc). 

5.3. EXPOZANȚII pot să participe atât din țară cât și din străinătate. 

5.4. Fiecăru i EXPOZANT  îi este alocat un singur stand  sau mai multe standuri, în funcție de cererea expresă a 

EXPOZANTULUI. 

5.5. EXPOZANTUL răspunde, potrivit art. 998-1003 Noul Cod Civ il, pentru prejudiciile  create ORGANIZATORULUI prin 

fapta proprie şi/sau a prepuşilor, precum şi asupra bunurilor puse la dispoziţie de către ORGANIZATOR. 

5.6. EXPOZANTUL apare în  Catalogul Expozanților dacă trimite prezentarea sa în  format  editabil (.doc) pe e -mail până la 

data de 15 septembrie 2015. Publicarea EXPOZANTULUI în Catalog este gratuită în limita a 50 de cuvinte (datele de contact 

ale EXPOZANTULUI nu sunt incluse în cele 50 de cuvinte și publicarea lor în Catalog este de asemenea gratuită). Dacă 

descrierea depășește 50 de cuvinte, fiecare cuvânt suplimentar se taxează cu 1 leu/cuvânt. 

5.7. Propunerile de manifestări ale Expozanților trebuie trimise pe e-mail (transilvaniabook@gmail.com) până la data de 15 

septembrie 2015 în format  editabil (.doc). Programarea evenimentelor va fi realizată în ord inea cronologică a primirii 

propunerilor, dar doar dacă sunt în conformitate cu profilul Festivalului. 

5.8. EXPOZANȚII pot să își aleagă standul conform planulu i pus la dispoziție de către ORGANIZATOR. Dacă mai mulț i 

Expozanți optează pentru același stand, va avea prioritate cel care a trimis mai repede actele semnate. 

5.9. EXPOZANTUL OPTEAZĂ PENTRU S TANDUL /STANDURILE NR. __________ ȘI SOLICITĂ CAZARE 

PENTRU ___ PERSOANE, ANUME:  

 1.Nume__________ Prenume_______________ Telefon____________ E-mail_____________________________ 

 1.Nume__________ Prenume_______________ Telefon____________ E-mail_____________________________ 

 

6. Alte clauze 

6.1. EXPOZANTUL  se obligă să achite facturile emise în baza prezentului contract și a actelor adiționale până la data de 

25.09.2015. 

6.2. Toate actele adiționale și anexele corespunzătoare acestora sunt parte integrantă a prezentului contract.  

6.3. Eventualele lit igii se vor soluționa amiabil. În caz contrar, se va apela la instanțele competente de la sediul 

ORGANIZATORULUI. 

6.4. Forța majoră este definită ca un eveniment  viitor și nesigur pe care părțile  nu îl pot prevedea sau înlătura cu  mijloacele  de 

care dispun. Aceasta exonerează de răspundere partea care o invocă dacă aceasta anunță cealaltă parte de apariția 

evenimentului care constituie forța majoră în 48 de ore de la intervenția acestuia și produce acte pentru dovedirea forței ma jore 

în 15 zile de la începerea ei. 

6.5. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de 31 octombrie 2015. 

6.6. Prezentul contract poate fi modificat prin acte adiționale, cu acordul părților. 

 

Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, azi 

____________________________________ 

 

 

ORGANIZATOR, 

           EXPOZANT, 

Președinte Asociația Culturală EIKON    ___________________________________________ 

BOTA GABRIEL SILVIU      (nume, funcție, semnătură și ștampilă)  
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