
Art. 5. Opțiunea expozantului și valoarea contractului 

   □  pagină basic  - 25 euro + TVA, respectiv 29,75 euro incl. TVA    

   □  pagină standard - 50 euro + TVA, respectiv 59,50 euro incl. TVA                 

   □  pagină personalizată - 75 + plus TVA, respectiv 89,25 euro incl TVA 
 

                             Valoarea totală a prezentului contract este de _______ euro inclusiv TVA x _________lei/euro = ____________lei 

 

Art. 4. Tarife şi servicii 
4.1. Pagină basic - 25 euro + TVA 
Servicii incluse în toate tipurile de contract (pagina tip basic): pagina de prezentare pe website-ul www.gaudeamus.ro, cu următorul  
conținut: logo, date și persoane de contact, profil editorial/activitate, text de prezentare, cod promo - după caz, buton pentru Stand virtual, 
care va direcționa potențialii cumpărători către pagina indicată de către expozant, pentru vânzarea produselor; includerea de evenimente 
în programul general al târgului, cu indicarea canalului pe care vor fi transmise online; publicarea a 1 - 4 materiale promo pe pagina de 
Facebook Radio România Gaudeamus; 
4.2. Pagină standard - 50 euro + TVA 
Servicii incluse în contractele pentru pagini standard: serviciile conform art. 4.1.; banner pe pagina de catalog a expozantului;   
4.3. Pagină personalizată - 75 euro + TVA 
Servicii incluse în contractele pentru pagini personalizate: serviciile conform art. 4.2; banner (e) pe homepage www.gaudeamus.ro;  

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

Societatea Română de Radiodifuziune - Târgul de carte GAUDEAMUS Radio România, ediție online, 1 - 31 martie 2021 
Str. G-ral Berthelot nr. 60-64, sector 1, Bucureşti, tel.: 0745 109 649; e-mail: office@gaudeamus.ro; http://www.gaudeamus.ro 

Contract de prestări servicii nr.              din                         /2021 

Art. 2. Obiectul contractului 
Obiectul prezentului contract îl reprezintă prestarea de servicii conform articolelor de mai jos și a anexelor, cu prilejul Târgului de carte 
Gaudeamus Radio România, ediția martie 2021, care se va desfășura online pe site-ul wwww.gaudeamus.ro, în perioada 1 - 31 martie.  

Art. 3. Obligațiile părților 
3.1. ORGANIZATORUL se obligă să ofere EXPOZANTULUI serviciile menționate în prezentul contract. 
3.2. EXPOZANTUL se obligă să respecte condițiile impuse prin prezentul contract și prin anexele sale.                           

6. Alte clauze 
6.1. Înscrierea este validată, numai după achitarea integrală a valorii prezentului contract. EXPOZANTUL se obligă să achite factura 
emisă în baza prezentului contract în termen de maximum cinci zile calendaristice de la primirea acesteia prin e-mail. 
6.2. Toate actele adiționale și anexele contractului sunt parte integrantă a acestuia. 
6.3. Eventualele litigii se vor soluţiona pe cale amiabilă. În caz contrar, se va apela la instanţele competente de la sediul organizatorului. 
6.4. Cazuri de forţă majoră - Forța majoră este definită ca un eveniment viitor și nesigur pe care părțile nu îl pot prevedea sau înlătura cu 
mijloacele de care dispun. Forța majoră 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 evenimentului. Partea care invocă forța majoră va prezenta  
înscrisuri doveditoare, în termen de 5 zile de la intervenția acesteia, emise de organul competent, sub sancțiunea neluării în seamă a  
forței majore. 
6.5. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de 31.12.2021. 
6.6. Prezentul contract poate fi modificat prin acte adiționale, cu acordul părților. 

ORGANIZATOR 
 

Pentru Președinte Director General conf. OPDG 1253 din 21.12.2020 
cu modificările și completările ulterioare 

 
 

Cornelia CHIFOR 
       Șef Serviciu 

         Serviciul „Gaudeamus” și Proiecte 
 
 
 
 
 
 

 CFP                                                          Serviciul Juridic 
 

EXPOZANT 
(nume, funcție, semnătură și ștampilă) 

 
 
 

Art. 1. Părțile contractului 
Între 
Societatea Română de Radiodifuziune cu sediul în Str. G-ral Berthelot nr. 60-64, sector 1, Bucureşti, CF RO 8296093, IBAN: 
RO55RNCB0072020805170043, deschis la B. C. R. - sector 1, și RO49TREZ7005069XXX000641, deschis la Trezoreria  
Municipiului Bucureşti legal reprezentată prin Georgică SEVERIN în calitate de Președinte Director General, în calitate de  
PRESTATOR, numită 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. 


