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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: ÎNCĂRCARE/ DESCĂRCARE/ MANIPULARE/DEPOZITARE EXPONATE 
Comandăm conform celor bifate mai jos şi în același timp acceptăm condiţiile de participare din Adeziunea Contract şi 
Condiţiile tehnice ale tȃrgurilor şi expoziţiilor organizate în Centrul Expoziţional ROMEXPO. 

OPTIUNI: 
A. În funcţie de cantitate 

Nr 
crt 

Activitate 
Descriere Cod produs Tarif* 

(euro/100 kg) 
Cantitate 

(kg) 
Nr colete 

(buc) 
Solicitare 

Data Ora 

1 
Descărcare şi 
livrare la stand 

până la 3 
tone**) 

016.500.010.010 9 

între 3-5  
tone**) 

016.500.010.020 7 

între 5-10  
tone**) 

016.500.010.030 6 

peste 10 
tone**) 

016.500.010.036 5 

2 
Transport 
stand-camion 
și încărcare 

până la 3 
tone**) 

016.500.010.015 9 

între 3-5  
tone**) 

016.500.010.025 7 

între 5-10  
tone**) 

016.500.010.035 6 

peste 10 
tone**) 

016.500.010.037 5 

* Preţurile nu conţin TVA. 
**)Minimum de taxare: 300 kg. Fiecare sută de kilograme începută se rotunjește în plus până la cota următoare. Raport: 1mc=300kg Pentru 
mărfuri livrate la etaj se adaugă 10% din tarif. 

B. În funcţie de echipament 

Nr 
crt 

Activitate Descriere Cod produs 
Tarif* 

(euro/ora) 
Numar ore de inchiriere 

(ore) 
Solicitare 

Data Ora 

1 Închiriere 2.5 tone***) 016.500.040.000 50 



 

2 

motostivuitor pentru 
descărcare (cu 
motostivuitorist) 

4  tone***) 016.500.050.000 65  

7  tone***) 016.500.060.000 100  

2 

Închiriere 
motostivuitor pentru 
încărcare (cu 
motostivuitorist) 

2.5 tone***) 016.500.040.000 50    

4  tone***) 016.500.050.000 65  

7  tone***) 016.500.060.000 100  

* Preţurile nu conţin TVA.  
***) Minimum de taxare, 1 oră. Fiecare oră începută se consideră oră întreagă. 
 

C. Închiriere macara 
 

Nr 
crt 

Activitate Descriere Cod produs 
Tarif* 

(euro/ora) 
Cantitate 

(kg) 
Nr. Colete 

(buc) 
Solicitare 

Data Ora 

1 Descărcare 
Mobilă 016.500.070.000 

Pe bază 
de ofertă 

    

Scară 
hidraulică 

016.500.080.000 50   

2 Încărcare 
Mobilă 016.500.040.000 

Pe bază 
de ofertă 

  
  

Scară 
hidraulică 

016.500.060.000 50   

* Preţurile nu conţin TVA. 
 

D. Depozitare ambalaje pe perioada expoziţiei 
 

Nr 
crt 

Descriere Cod produs 
Tarif* 

(euro/mc) 
Volum 
(mc) 

Nr. Colete 
(buc) 

Preluare de la stand Livrare la stand 

Data Ora Data Ora 

1 

Pȃnă la 10 
mc****) 

016.500.020.010 15 
      

Peste  10 
mc****) 

016.500.020.020 10   

* Preţurile nu conţin TVA.  
*****)Minimum de taxare, 1 mc.  

 
E. Angajare muncitor manipulant 

 

Nr 
crt 

Descriere Cod produs 
Tarif* 

(euro/om/ora) 

Amenajare Dezafectare 

Nr 
persoane 

Data Ora 
Nr 

persoane 
Data Ora 

1 

Fără 
echiament*****) 

016.500.030.000 15 
      

Cu 
echipament*****) 

016.500.030.010 20 
      

* Preţurile nu conţin TVA. 
*****)Minimum de taxare, 1 oră. Fiecare oră începută se rotunjește în plus până la 1/2 oră. Peste 1/2 oră se consideră oră întreagă. 
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Condiţii, clauze și obligaţii privind prestarea serviciilor de manipulare 
 

1. Manipularea mărfurilor/produselor/exponatelor/bunurilor care se prezintă la transport de beneficiar într-o formă aptă pentru manipularea lor 
mecanizată, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. 

2. Serviciile de manipulare ce urmează a fi prestate de Organizator se rezumă la teritoriul Centrului Expoziţional Romexpo, Bd. Marasti nr. 65-67, 
Sector 1 și nu obligă Organizatorul la prestarea serviciilor de manipulare în afara Centrului Expoziţional Romexpo. 

3. În cazul prestării serviciilor de transport marfă de Organizator, pentru fiecare tip de marfă în parte, părţile vor întocmi proces verbal de 
predare-primire, ce va conţine data încheierii procesului-verbal și semnătura părţilor. 

4. Serviciile de manipulare pot fi executate de Organizator în prezenţa Beneficiarului sau a unui reprezentant al acestuia.  
5. În cazul încărcării/descărcării dintr-un/într-un mijloc de transport la o locaţie fixă, Organizatorul nu răspunde de mijlocul de transport. 

Răspunderea beneficiarului va interveni în cazul deteriorării vehiculului cu ocazia încărcării precum și în cazul nefixării mărfii de beneficiar. 
6. Beneficiarul are obligaţia de a ambala bunurile corespunzător naturii acestora și modului de manipulare, fiind totodată exclusiv răspunzător 

faţă de Organizator pentru prejudiciile cauzate acestuia de ambalajul necorespunzător sau de ambalarea defectuoasă a bunurilor predate 
pentru manipulare. 

7. Beneficiarul trebuie să eticheteze corect coletele cu detaliile necesare livrării la stand (numele firmei, dimensiuni, greutate, volum, numele 
expoziţiei, nume Pavilion și număr stand). 

8. Beneficiarul trebuie să indice centrul de greutate la coletele agabaritice și să menţioneze dacă acestea conţin mărfuri fragile. 
9. În cazul în care coletul conţine motor cu ardere internă, Beneficiarul este obligat să nu lase combustibil în rezervorul acestuia. 
10. Beneficiarul răspunde faţă de Organizator pentru prejudiciile cauzate de un viciu propriu al bunului său de orice omisiune, insuficienţă ori 

inexactitate a menţiunilor din procesul verbal încheiat între părţi la momentul predării bunurilor pentru manipulare, sau, dacă este cazul, din 
documentele suplimentare. Organizatorul rămâne răspunzător faţă de terţi pentru prejudiciile rezultate dintr-o astfel de cauză, având drept de 
regres împotriva Beneficiarului. 

11. Beneficiarul declară pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal, că mărfurile a căror manipulare și/sau mutare se 
efectuează sunt proprietatea sa sau sunt deţinute în mod legal sau cu acordul proprietarului, nu sunt furate, nu sunt sechestrate sau gajate, nu 
se află în proces și nu sunt grevate de niciun fel de sarcini, fiind direct răspunzător în aceste cazuri. Obiectele/bunurile care nu îndeplinesc 
aceste condiţii vor fi menţionate de Beneficiar, cu specificarea sarcinii de care sunt grevate. 

12. Beneficiarul răspunde pentru plata la termen a tarifului aferent prestării serviciilor de manipulare. Orice întârziere la plata serviciilor prestate 
obligă Beneficiarul la plata de daune interese. Răspunderea beneficiarului mai poate interveni şi în caz de deteriorare a vehiculului cu ocazia 
încărcării sau pentru ambalarea necorespunzătoare şi nefixarea mărfii, cât şi pentru exactitatea menţiunilor privind încărcătura. 

13. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru cazurile de forţă majoră, dovedite cu acte legale. Forţa majoră, convenită ca fiind acel eveniment 
imprevizibil și de neînlăturat, apărut după transmiterea comenzii ferme și care împiedică partea sau părţile să-și îndeplinească obligaţiile 
asumate prin prezentul contract, exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii. Cazul de forţă majoră se va comunica de 
partea interesată în termen de maxim 3 zile de la apariţia sa și va fi confirmat prin documente oficiale autentificate de Camera de Comerţ și 
Industrie a României. Documentele probatorii care atestă existenţa cazului de forţă majoră vor fi prezentate celeilalte părţi în termen de 
maxim 5 zile de la data obţinerii acestora. 

14. Organizatorul depozitează numai ambalaje goale și numai pe perioada expoziţiei (inclusiv perioada de amenajare și dezafectare) așa cum este 
aceasta prevazută în adeziunea contract. În cazul în care expozantul depozitează în cadrul ambalajelor și produse proprii, Organizatorul nu va 
fi în niciun fel răspunzător de integritatea/paza și din punct de vedere legal de acestea. 

15. Organizatorul se obligă: 

• să asigure mijlocul de transport adecvat, a cărui capacitate este suficientă și în stare corespunzătoare, la data și ora fixată, conform 
comenzilor ferme ale Beneficiarului și în condiţiile stabilite de comun acord 

• să ia în primire marfa pe bază de process-verbal de recepţie 

• să suporte contravaloarea eventualelor lipsuri sau pierderi inregistrate, produse din neglijenţa sau culpa sa gravă. 
 
 
 

 

Data de transmitere a comenzii  

Expozant 
Denumire  

Ștampilă și semnătură 

 

 


