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ACORD DE PARTENERIAT

Preambul
Avdnd in vedere necesitatea cregterii economice locale, a credrii de locuri de munc6 gi a

conformitate

cu

in

Regiunea de Nord-Est prin atragerea de investilii strdine 9i in
Hotdrdrea numdrul 17 din 19 decembrie 2016 a Consiliului pentru

dezvoltdrii durabile

Dezvoltare Regionald, se incheie urmitorul acord de parteneriat Tntre:

Asocialia Camera de Comer! 9i Industrie Romdno-Gennand (AHK Rom1nia),
organizatorul standului RomAniei in cadrul evenimentului EXPO-REAL 2017,
identificati prin GUI 14870017, reprezentati legal prin Sebastian Metz, in calitate de
Director General,

Agenlia pentru Dezvoltare Regionald Nord-Est, cu sediul in str. Lt. Drdghiescu, nr. 9,
Piatra Neamt, judelul Neamf, cod 610125 - reprezentatd de domnul Vasile> Asandei,
Director General
9i

Judelul Neaml prin Consiliul Judelean Neam!, cu sediul in Strada Alexandru cel Bun,
nr.27, Piatra Neam!, judelul Neam!, 610089 - reprezentat legal de domnul loinel
Arsene, Pregedinte.

Scopul acordului de parteneriat
Parteneriatul va presupune implicarea pd(ilor in participarea Regiunii de Nord-Est ca
expozant la Tdrgul Internalional Expo-Real2017 din Miinchen, organizat in perioada 4-6
octombrie 2017. Regiunea de Nord-Est, prin Agenlia pentru Dezvoltare RegionalS Nord-Est
9i cele 6 Consilii Judelene (Consiliul Judelean Baciu, Consiliul Judelean Botogani, Consiliul

Judelean lagi, Consiliul Judelean Neam!, Consiliul Judelean Suceava, Consiliul Judelean
Vaslui), vor beneficia de un spaliu in cadrul standului RomAniei organizat de cdtre Camera
de Come( gi Industrie RomAno-Germand.

Participarea Regiunii de Nord-Est la acest tArg sub Pavilionul RomAniei oferd urmdtoarele
avantaje: vizibilitate 9i marketing de lard (pozilionarea regiunii ca destinalie investilionald,
prezentarea avantajelor investilionale in fala a peste 39.000 participanli din 77 de lari 9i

1000 de jurnaligti gi reprezentanli media), oportunitatea de

a int6lni 9i

interacfiona cu

investitori privali gi institulionali cu focus pe proiecte 9i investilii, platformd de
PPP, participarea in Programul de conferinte al TArgului, marketing direct gi
presd in Germania asiguratd de AHK Romdnia.

Standul Regiunii de Nord-Est va fi parte din standul comun al RomAniei (care se va intinde

pe o suprafald totald de 78 mp) gi este conceput pentru ADR Nord-Est gi cele 6 Consilii
Judelene (Consiliul Judelean Bacdu, Consiliul Judelean Botogani, Consiliul Judelean lagi,

Consiliul Judelean Neam!, Consiliul Judelean Suceava, Consiliul Judelean Vaslui)

gi

- construclie - montaj stand, 1 masd a regiunii (cu c6te un scaun pentru
entitate) cu personalizare cu logo, acces la spaliul comun pentru disculiile

include: proiectare

fiecare

individuale, incdpere comund pentru depozitare, facilitdli (electricitate, servicii de curdlenie,

catering la stand zilnic), taxa obligatorie de includere

in

catalogul tArgului, taxa de co-

expozant, taxa AUMA (Asociatia Industriei Germane de Tdrguri gi Expozitii), participare 7

persoane (permis acces la tArg, inclusiv facilitdli), transportul materialelor, mailing de
promovare cdtre participanlii la tdrg (expozanli gi vizitatori din Europa de Centrald 9i de
Vest), comunicate de presd in Germania 9i Romdnia, organizare gi suport local pe perioada
de desfdqurare a tdrgului din partea AHK RomAnia.

Oferta Camerei de Gome( Romino-Germane (AHK RomAnia):
Standul Rom6niei se va intinde pe o suprafald totald de 78 mp. Pachetul gAndit pentru
Regiunea de Nord-Est, avAnd co-expozanli prezenli la stand ADR Nord Est si cele 6 Consilii

Judelene din regiune (Consiliul Judetean Bacdu, Consiliul Judelean Botogani, Consiliul
Judelean lasi, Consiliul Judelean Neam!, Consiliul Judelean Suceava, Consiliul Judelean
Vaslui) cuprinde prezentarea regiunii in cadrul standului Rom6niei, fiecare dintre cele 7
entitdli beneficiind de pachetul de maijos. Masa Regiunii de Nord-Est va fi inscripfionatd ca
,,North-East Region"
Pachetul pentru Consiliul Judelean Neam[ include:

.
.
.
.
r
r

proiectare,construclie, montajstand
1 loc la masa regiunii cu personalizare cu logo individual incl. 1 scaun

logo pe panoul cu toate logourile expozanlilor
buzunar prospecte pe peretele lateral al standului
acces la spaliu comun pentru disculiile individuale

acces la incdpere comund pentru depozitare si facilitdti: electricitate, servicii
de curdtenie

.
.

catering la stand zilnic
taxa obligatorie de includere in catalogul tdrgului, taxa de co-expozant,
AUMA

.
.
.

participare 1 persoand (permis de acces la t6rg incl. facilitali)

transporlul materialelor

mailing

de promovare cdtre toli participanlii la tdrg gi grupul linta

din

Germania,

.
.

comunicate de presd in Germania gi RomAnia

organizare qi suport local pe perioada de desfdgurare a tArgului din partea
AHK Romania

ridica la 10.335 Euro + 19% TVA. Pretul este valabil doar in conditiile participdrii in cadrul
standului RomAniei ca Regiunea de Nord-Est.

Dupd semnarea acordului de participare se va achita in avans suma de 7.000 de euro +
19%TVA, pana la data de 28 aprilie 2017. Restul sumei urmAnd a fi achitatd pAnd celt6rziu

in data de 01 august2017.
Servicii suplimentare:

-

display pentru rulare materiale video (video max. 3 minute, min. 30 afisdri) 350
EURO + 19% TVA

Drepturile 9i obligafiile

pi(ilor

Camera de Comer! gi lndustrie RomAno-Germand

-

Va organiza standul Rom6niei la TArgul

de Investilii Expo-Real, conform ofertei inaintate Agenliei pentru Dezvoltare Regionale Nord-

Est gi celor

6

Consilii Judelene din Regiunea de Nord-Est. Va furniza toate serviciile

descrise in pachetul oferit:
Consiliul Judelean Neaml

-

va beneficia de posibilitatea de prezentare a ofertei din punct de

vedere investilional a judelului Neam! in cadrul standului Rom6niei, in schimbul cdreia se
obligd sd achite sumele de 10.335 Euro + 19% TVA

si 350 Euro + 19% TVA. Detaliile

privind recuzita necesara in cadrul standului (redactare broguri, ghid investitori, materiale
promolionale) vor fi stabilite de echipele tehnice din cele 3 institulii.

Agenlia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

-

va coordona participarea regiunii la T6rgul

Expozilional de Investilii din MUnchen, va prezenta avantajele gi oportunitdlile Regiunii de

Nord-Est ca intreg 9i va stabili relalii cu stakeholderii gi actorii implicati. Va facilita

de promovare a proiectelor investilionale gi de atragere a investitorilor. De
colabora cu Consiliul Judelean Neam! 9i cu Camera de Come( si Industrie
Germand pentru o bund organizare a participerii la tOrgul Expo-Real gi pentru
procesului de atragere investi{ii.

Dispozilii finale
Orice problemd intAmpinatd de una dintre pd(i pe parcursul valabilitSlii Acordului va fi
comunicatd 9i celorlalte pdrli. Orice alte aspecte vor fi solulionate amiabil si de comun acord.
in cazul neorganizirii Evenimentului din culpa exclusivd a AHK RomAnia, aceasta se obligd
sd restituie integraltaxa de participare platitd de cdtre coexpozant pentru eveniment.

in cazul in care evenimentul nu poate fi organizat din motive neimputabile AHK RomAnia,
coexpozantul nu va putea solicita rezilierea Acordului Si nici nu va putea pretinde dauneinterese de la AHK Romdnia.

in cazuf in care coexpozantul nu se prezintd, se prezintd cu intArziere, refuzd sd participe la
eveniment sau se prezintd in alte condilii decAt cele agreate prin prezentul Acord la
eveniment, acesta va suporta

o

penalitate egald cu valoarea taxei de parlicipare

eveniment.

Agenfia pentru Dezvoltare Regionald Nord-Est, Piatra Neamf
Vasile Asandei, Director General

Data:

Consi liul Judelean Neamf

lonel Arsene, Pregedinte
Camera de Come(

Data:

gi Industrie Romdno-Germand

Sebasfian Metz, Director General

Data

la

