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ACORD DE PARTENERIAT PENTRU CONFERINȚA  

”PERFORMANȚA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR ȘI INSTALAȚILOR AFERENTE” cu tematica 

CLĂDIRI ACTIVE INTELIGENTE: O NOUĂ PROVOCARE PENTRU AUDITORII ENERGETICI 
 4-5 iunie 2014, București 

 
I. PĂRŢILE ACORDULUI 
 
Prezentul acord de parteneriat (denumit în continuare „Acordul”) a fost încheiat astăzi, de către şi între: 

..................................................................................................................... persoană juridică română cu sediul în 

.................................................................................., cod IBAN ..............................................................................., 

deschis la Banca ..............................................................., CUI ..................................., reprezentată prin 

....................................................................................................., în calitate de ”PARTENER” 

 Media  
 Instituţional 
 Sponsor 

şi 
AIIR-Filiala Valahia, persoană juridică română cu sediul în Bucureşti, Bdul Pache Protopopescu 66, sector 2, cod IBAN 
RO48BRDE410SV86008754100, deschis la Banca BRD - CALDERON, CUI 31327828, reprezentată prin Conf.univ.dr.ing. 
Cătălin Lungu, în calitate de ”ORGANIZATOR”,  
Partenerul şi Organizatorul sunt denumiţi în mod individual „Partea” şi în mod colectiv „Părţile”, 
 
 
II. OBIECTUL ACORDULUI 
 

Acordul de parteneriat se încheie între Părţi în vederea participării la Conferinţa CLĂDIRI ACTIVE INTELIGENTE: O 

NOUĂ PROVOCARE PENTRU AUDITORII ENERGETICI – care va avea loc în Bucureşti, în perioada 4-5 iunie 2014, 

organizată de AIIR Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România-Filiala Valahia, FII - Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor 

din cadrul UTCB şi OAER Ordinul Auditorilor Energetici din România. 

 

III. OBLIGAŢIILE ORGANIZATORULUI (vă rugăm să bifați serviciile solicitate) 

 
 Reclamă in e-newsletter-ul Organizatorului; 

 Expunerea revistelor, magazinelor, ziarelor la Standul de Presă al Evenimentului; 

 Reclamă în mapa evenimentului; 

 Distribuire insert promoţional în mapa evenimentului, adus de Partener în avans cu 7 zile; 

 Distribuire de obiecte promoţionale aduse de Partener, în pachetul de înregistrare pentru participanţi; 

 Amplasare roll-up promo; 

 Amplasare banner promo; 

 Apariţie banner electronic pe site-ul conferinţei; 

 Participare gratuită pentru .........(număr) reprezentanţi ai Partenerului; 

 Asigurare speech de 5...10 minute în sesiunea plenară. 

 alte servicii (rugăm completați) ................................................................................................................................... 

 
............................................................................................................................. ......................................................... 
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IV. OBLIGAŢIILE PARTENERULUI (vă rugăm să bifați serviciile oferite) 
 

 Apariţie e-banner pe site-ul Partenerului; 

 Apariţie machetă de prezentare conferinţă în publicaţia partenerului; 

 Articol de prezentare a evenimentului pe site-ul Partenerului; 

 Articol de prezentare a evenimentului în publicaţia Partenerului; 

 Promovare eveniment prin cel puţin 5 e-newslettere către membrii Partenerului; 

 Includerea conferinţei în Calendarul Evenimentelor; 

 Amplasare roll-up promovare conferinţă la alte evenimente organizate de Partener 

 alte servicii (rugăm completați) ................................................................................................................................... 

 
............................................................................................................................. ......................................................... 
 
 

V.  DURATA PARTENERIATULUI 

 

Parteneriatul începe la data semnării acestui ACORD şi va continua până la data de 28 iunie 2014. La expirarea termenului, 

acordul de parteneriat poate fi prelungit cu acordul ambelor părţi. 

 

 

VI.  ÎNCETAREA PARTENERIATULUI 

 

Prezentul acord de parteneriat poate înceta înainte de ajungerea la termen din următoarele cauze: 

A. Oricare dintre părţi cere încetarea acordului cu un preaviz de 10 zile. 

B. O parte încalcă o prevedere esenţială a acestui ACORD. 

D. În termen de 15 zile de la constituire, daca parteneriatul nu şi-a realizat scopul stabilit prin acord. 

 

 

VII. FORMA FINALĂ A ACORDULUI 

 

Modificarea acestui ACORD poate fi făcută numai în scris prin acordul ambelor părţi. Prezentul ACORD, cu modificările şi 

anexele sale, reprezintă voinţa părţilor. 

 

Prezentul ACORD a fost încheiat astăzi ........................ în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte. 

 
 
 
 
Semnăturile partenerilor: 
 
..................................                                                                                                    ..................................                             
 
 
..................................                                                                                                    ..................................                             


