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Coordonate expozant: 

Nume firmă 

Adresă 
Stradă; sector; oraş; 
judeţ; ţară; cod poştal 

Telefon 

Email 

Cod fiscal/CUI 

IBAN  

Bancă 

Persoană de contact: 

Nume/Prenume 

Telefon mobil 

Email 

Adresă de corespondenţă  
(se completează în cazul în care aceasta diferă de adresa de mai sus) 

Adresă 
Stradă; sector; oraş; 
judeţ; ţară; cod poştal 

Comanda se realizează prin email: 

office@rofma.ro 

COMANDĂ: CONSTRUCȚIE STAND 
Comandăm conform celor bifate mai jos şi în acelasi timp acceptăm condiţiile de participare din Adeziunea Contract şi 
Condiţiile tehnice ale tȃrgurilor şi expoziţiilor organizate în Centrul Expoziţional ROMEXPO. 

OPȚIUNI: (vă rugăm să bifaţi varianta dorită) 

A. Construcţie stand cu organizatorul 
A.1.  Construcţie și amenajare stand standard  

Nr crt Tip stand* 

Oficiu 
(1 mp) 

Suprafaţa 
solicitată 

Pazia** 
numele companiei (L 200 cm / H 30 cm) 

DA NU 

1 1 latură liberă 

2 2 laturi libere 

3 3 laturi libere 

4 4 laturi libere 

  *)  Variantele de stand standard sunt prezentate în anexă. 
**)  Inscripţionarea paziei (o singură pazie, indiferent de numarul de laturi libere) se va face cu litere standard, de culoare 
albastră (sau altă culoare la cerere). În cazul în care nu se completează numele companiei pentru pazie, aceasta se va executa cu 
numele firmei completat în Adeziunea Contract. 

A.2. Construcţie şi amenajare stand personalizat 

Nr crt Descriere  stand*** Suprafaţa solicitată 
Pazia** 

numele companiei (L 200 cm / H 30 cm) 

1 

**) Inscripţionarea paziei (o singură pazie, indiferent de numarul de laturi libere) se va face cu litere standard, de culoare 
albastră (sau altă culoare la cerere). În cazul în care nu se completează numele companiei pentru pazie, aceasta se va executa cu 
numele firmei completat în Adeziunea Contract. 
***)Vor fi detaliate cerinţele specifice și dotările dorite (sistem constructiv, sistem de iluminare, tip pardoseală, dotări etc.) 

B. Construcţie stand în amenajare proprie  

Amenajarea standului se va face de expozant cu materiale și elemente de construcţie proprii, expozantul  
prezentând Organizatorului acte doveditoare în acest sens. 
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 Pentru amenajare proprie se va factura tariful de avizare proiect și acces utilităţi: 2 euro/mp+TVA. 

Lista personalului ce va efectua amenajarea/dezafectarea standului 

Nr crt NUME ȘI PRENUME În zilele de Interval orar 

C. Construcţie/amenajare stand realizată de firmă terţă  

Construcţia/amenajarea standului poate fi executată numai de firmele autorizate de Organizator să desfășoare 
această activitate în cadrul Centrului Expoziţional Romexpo. 
Pentru amenajarea cu firme terţe se va factura tariful de avizare proiect și acces utilităţi: 3 euro/mp+TVA 

Date de contact ale firmei terţe care va realiza construcţia/amenajarea standului 

Nume firmă 

Adresă 

Persoană  de contact 

Telefon 

Fax 

Email 

Telefon mobil  
(al persoanei de contact) 

Pentru oricare dintre opţiunile B sau C, expozantul va trimite Organizatorului proiectul standului la 
scară, care trebuie să cuprindă: 

• Planul standului cotat, mobilat, cu precizarea destinaţiilor spaţiilor (expunere, oficiu, depozit etc.)

• Toate faţadele (corespunzătoare laturilor libere și a celor construite), cu cotele de înălţime aferente și poziţia
graficii (denumire firmă, siglă etc.)

• Perspectiva axonometrică generală, cu grafica poziţionată

• Planul instalaţiilor electrice și sanitare, cu precizarea tipului de branșament electric (mono sau trifazic și puterea
instalată), poziţia tabloului electric, a prizelor și a corpurilor de iluminat, a altor consumatori (utilaje în funcţiune),
poziţia racordului cu alimentare cu apă și scurgere

• Memoriu tehnic

NOTA: 
• Planul de amplasament al circuitelor de iluminat va respecta fără excepţii normele și normativele instalaţiilor electrice în vigoare; 

obligaţia întreruperii iluminatului din stand (zilnic la sfârșitul programului) revine exclusiv expozantului. 

• Memoriul tehnic va cuprinde descrierea sistemului constructiv, materialele și finisajele utilizate pentru pardoseală, pereţii și plafonul 
standului, cât și angajamentul proiectantului că va respecta normele tehnice și prevederile cuprinse în condiţiile de participare și în 
condiţiile generale ale târgurilor și expoziţiilor organizate în Romexpo. 

• În mod obligatoriu, proiectul și memoriul tehnic vor fi semnate în clar de proiectantul documentaţiei și avizate de firma expozantă. 

• În cazul standurilor etajate sau al structurilor suport grafică, înălţimea maximă admisă este de 5,00 m. Organizatorul nu avizează
proiectul din punct de vedere al rezistenţei. Asumarea și răspunderea pentru construcţia standului aparţine în exclusivitate expozanţilor. 

• Documentaţia este obligatorie indiferent de amenajarea standului, fiind necesară o prezentare a modului în care se delimitează spaţiul 
închiriat, precum și respectarea laturilor libere (de expunere) și a laturilor construite (modul de delimitare, închidere ale standului) 

• Redactarea documentaţiei se va face pe format A3 sau A4 și va fi transmisă spre avizare prin e-mail la office@rofma.ro în format JPG, 
Corel 9-11 (salvat în curbe) sau Autocad 2005-2007. 



3 

• Răspunderea privind respectarea legislaţiei, securităţii și sănătăţii în muncă, inclusiv realizarea deplină a instructajelor privind sănătatea 
și securitatea în muncă, protecţia mediului și PSI pentru angajaţii expozantului sau ai constructorului revin în exclusivitate expozantului 
și/sau constructorului. 

• Construcţia standului este permisă numai în cazul în care proiectul de stand a fost avizat de Organizator. 

• Este interzisă realizarea construcţiilor aeriene peste culoarele de vizitare și de acces, precum și amplasarea de grafică publicitară 
deasupra acestor culoare. 

Data de predare a documentaţiei 

Expozant 
Denumire  

Ștampilă și semnătură 

Managementul expoziţiei 

Data de primire a documentaţiei

Data de avizare a documentaţiei

Semnatura 


