
 
CONTRACT  DE DIFUZARE 

                                                                          Nr. 47/02.06.2021 
 

1.  RTV PROPERTIES MANAGEMENT SRL, persoana juridica infiintata si functionand in 
conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in Judetul Prahova, Ploiesti, Str. 
Democratiei nr. 28A, etajul 1, camera nr. 2, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul 
J29/804/2015, avand Codul Unic de Inregistrare 34609840, cont bancar 
RO65RNCB0482146094060001, deschis la BCR, reprezentata legal prin D-na. Catrinel Maria 
Gheorghe in calitate de Administrator, denumit in continuare “Prestataor”, 
si 

2.  STALEX PR MEDIA EVENTS SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in localitatea 
Cornu, Bulevardul Eroilor nr.742, judetul Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul 
J29/857/2010, avand Codul Unic de Inregistrare RO27142961, cont bancar 
RO20BRDE300SV72287733000,deschis la BRD, reprezentata legal in ceea ce priveste prezentul 
contract prin Toma Dragu Ionut, in calitate de Administrator, denumita în continuare „Beneficiar”  

 
denumite in cele ce urmeaza in mod individual „Partea” si in mod colectiv „Partile”. 
 

au hotarat de comun acord incheierea prezentului contract  (denumit in cele ce urmeaza 
“Contractul”), 
care sa reglementeze conditiile in care Prestatorul urmeaza sa ii asigure Beneficiarului servicii de specialitate constand 
in rezervarea si cumpararea de spatiu publicitar si difuzarea unor advertoriale pe hompage-ul economica.net si/sau 
romaniatv.net  in schimbul unei remuneratii datorate de  Beneficiar, dupa cum urmeaza: 
 

Art. 1 OBIECTUL CONTRACTULUI 
(1) Prin prezentul Contract, Prestatorul se obliga sa furnizeze servicii media pentru Beneficiar, constand 

in rezervarea de spatiu de publicitate si difuzarea unor advertoriale, pe baza unor materiale puse la dispozitie de 
Beneficiar, iar Beneficiarul se obliga sa achite serviciile  furnizate de catre Prestator. 

 
                  Art. 2. DURATA SI PRETUL CONTRACTULUI 

(1) Contractul intra in vigoare la data de 02.06.2021 si isi produce efecte juridice pana pe data de 
31.08.2021 

(2) Pretul total al Contractului este de 120000 euro + Tva. 
(3) Plata se va efectua de catre Beneficiar în termen de 10 zile de la data emiterii facturii, în echivalentul 

în lei, la cursul de referinta lei/euro stabilit de către Banca Naţională a României pentru ziua emiterii 
facturii (cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României în ziua 
precedentă zilei în care se emite factura), prin transfer bancar în contul Prestatorului, nr. 
RO65RNCB0482146094060001, deschis la BCR. Facturile emise de Prestator vor fi expediate 
Beneficiarului prin fax, e-mail, curier sau prin serviciul prioripost al Postei Romane, cu confirmare 
de primire. Părţile stabilesc de comun acord că acceptarea la plată a facturilor fiscale emise de către 
Prestator în baza acestui Contract, are loc în mod automat, odată cu expedierea facturilor comunicate 
prin prioripost, cu confirmare de primire, curier, fax sau e-mail. 

(4) In cazul nerespectarii de catre Beneficiar a termenului de plata asumat prin Contract, Prestatorul este 
indreptatit sa pretinda acestuia si sa primeasca penalitati de intarziere in cuantum de 0,1%/zi de 
intarziere calculate la valoarea sumelor scadente si neachitate, pana la plata integrala a debitului.  

(5) In cazul nerespectarii de catre Prestator a termenului de rezervare si difuzare campanie publicitara, 
Beneficiarul este indreptatit sa pretinda acestuia si sa primeasca penalitati de intarziere in cuantum de 



0,1%/zi de intarziere calculate la valoarea stabilita pentru aceste servicii, pana la indeplinirea 
acestora.  

 
                  Art. 3. OBLIGATIILE PARTILOR: 

(1) Obligatiile Prestatorului: 
a) Prestatorul se obliga sa realizeze si sa difuzeze pe hompage-ul economica.net si/sau romaniatv.net 

materialele ale Beneficiarului, la datele si in conditiile agreate ulterior semnarii prezentului contract, de 
catre ambele parti. 
b) Prestatorul se obliga să informeze în scris Beneficiarul în maxim 2 zile lucratoare de la primirea 

comenzii, în cazul imposibilităţii difuzarii materialelor în condiţiile solicitate.  
c) Prestatorul se obliga sa reprogrameze difuzarile neefectuate, indiferent de motivul care a cauzat 

nedifuzarea. Reprogramarea difuzarilor se va stabili impreuna cu Beneficiarul in functie de interesele 
acestuia. Prestatorul are obligatia de a programa pentru difuzare materialele nedifuzate la data solicitata 
de Beneficiar.  
d) Prestatorul se obliga să nu intervină asupra graficii sau conţinutului materialelor primite de la 

Beneficiar, fara acordul expres, exprimat in scris al Beneficiarului. 
e) Prestatorul se obliga să trateze orice informaţie de orice natură (grafică, tehnică, financiară, 

operaţională etc.) ca strict confidenţială şi să nu o divulge terţilor. 
f) Prestatorul va putea sa accepte, la solicitarea scrisa Beneficiarului, modificarea materialelor ce 

urmează a fi difuzate, sub conditia ca aceste modificari sa fie comunicate in scris si furnizate cu cel 
putin 2 zile lucratoare inainte de data programata pentru difuzare, iar orice costuri sau cheltuieli 
suplimentare datorate modificarilor sa fie suportate integral de catre Beneficiar. 
g) Prestatorul va notifica în mod corespunzător Beneficiarul, în masura în care sesizează, asupra 

eventualelor neconcordanţe ale conţinutului materialelor cu dispoziţiile oricăror norme legale care 
reglementează conţinutul comunicării publice. Contractul nu poate constitui temei legal pentru 
obligarea Prestatorului de a difuza materiale care încalcă legislatia in vigoare. 
h) Prestatorul are dreptul sa intrerupa deindata difuzarea materialelor si/sau sa retraga orice materiale 

de la difuzare daca: (i) oricare dintre acestea  incalca sau pot duce la incalcarea drepturilor unor terte 
persoane, inclusiv dar nelimitat la drepturile de autor si drepturile conexe; sau (ii) oricare dintre acestea 
incalca sau pot incalca prevederi legale, hotarari ale instantelor de judecata sau acte emise de catre 
autoritati publice sau de reglementare; sau (iii) oricare dintre acestea atrag sau pot sa atraga raspunderea 
Prestatorului sau sunt de natura sa conduca existenta unor litigii sau la initierea unor potentiale litigii. 

 
(2)  Obligatiile Beneficiarului: 

a) Beneficiarul se obliga sa furnizeze Prestatorului toate informatiile necesare realizarii materialelor.  
b) Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului materialele pe suportul şi în condiţiile 

tehnice si calitative necesare unei difuzări optime prin intermediul mediului online, cu cel putin 2 zile 
înainte de prima difuzare a acestora. 
c) Beneficiarul se obligă să comunice Prestatorului, cu cel puţin 2 zile înainte eventualele modificări 

pe care le doreşte în programarea difuzărilor materialelor. Orice reprogamare a difuzărilor se va face de 
comun acord cu Prestatorul.  
d) Beneficiarul se obliga sa respecte conditiile stipulate in prezentul Contract cu privire la modalitatile 

si termenele de plata agreate. 
 

 
                   Art. 4.  RASPUNDEREA CONTRACTUALA.  FORTA MAJORA 

(1) Nerespectarea totala sau partiala sau executarea defectuoasa a vreuneia din clauzele contractuale, 
precum si utilizarea fara acordul expres si prealabil al unei marci, desen sau model industrial in afara 
celor precizate in prezentul contract, obliga Partea vinovata sa plateasca daune-interese care cuprind, 



atat prejudiciul efectiv (damnum emergens), cat si prejudiciul nerealizat (lucrum cessans) cauzat 
celeilalte Parti.   

(2) Cu exceptia unor prevederi contrare in cuprinsul prezentului contract, in cazul in care una dintre Parti 
este impiedicata sa isi execute propriile angajamente asumate in temeiul Contractului din cauza unor 
eveniment si /sau imprejurare independenta de vointa acesteia [inclusiv razboi (declarat sau nu), 
invazie, razboi civil sau tulburare, rebeliune, acte de terorism, greve, blocari sau alte actiuni 
industriale, calamitate naturala, acte guvernamentale, incendii, inundatii sau alte dezastre nationale] 
(in continuare „Forta Majora”), va notifica imediat respectiva situatie celeilalte Parti si va lua orice 
masura in vederea reluarii executarii propriilor obligatii dupa incetarea cazului de Forta Majora. In 
cazul prelungirii cazului de Forta Majora mai mult de 5 (cinci) zile calendaristice, Partile se vor reuni 
in mod obligatoriu pentru a stabili conditiile continuarii sau incetarii Contractului. 

(3) In cazul in care forta majora dureaza mai mult de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice 
celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată 
pretinde celeilalte daune-interese. 
 

 
   Art. 6. LEGEA APLICABILA 

(1) Legea aplicabila acestui contract si diferendelor aferente este legea romana.  
 
 

               Art. 7. INCETAREA CONTRACTULUI 
(1) Prezentul Contract inceteaza de plin drept, fara a fi necesara indeplinirea oricarei formalitati sau 

punerea in intarziere, in cazul in care: 
(a) se ajunge la termen, prezentul Contract fiind incheiat pe o perioada limitata; 
(b) Clientul cesioneaza drepturile si obligatiile sale rezultand din prezentul Contract fara a 

avea acordul expres al Presatatorului, situatie in care Presatatorul poate denunta, unilateral 
si cu efect imediat, prezentul Contract;  

(c) prin reziliere de catre Presatator sau Beneficiar, dupa caz, pentru neindeplinirea sau 
indeplinirea defectuoasa a obligatiilor prevazute in prezentul Contract in urmatoarele 
conditii: oricare din cele doua Parti poate rezilia Contractul prin notificare scrisa, transmisa 
celeilalte parti, cu confirmare de primire, cu acordarea unui preaviz de 30 (treizeci) de zile 
calendaristice si fara interventia instantei judecatoresti sau indeplinirea vreunei alte 
formalitati prealabile, in cazul in care Partea in culpa nu remediaza incalcarea respectiva in 
cadrul termenului de preaviz; odata intervenita astfel rezilierea Contractului, se vor evalua 
prestatiile Presatatorului si ale Beneficiarului pana la momentul rezilierii Contractului 
(efectuate in temeiul si in conformitate cu prezentul Contract), iar in termen de 30 
(treizeci) de zile de la data rezilierii, cele doua Parti urmeaza a stabili de comun acord 
solutia optima de despagubire pentru cazul in care prestatiile executate pana la aceasta data 
nu sunt in acelasi cuantum valoric. 

(d) una dintre parti isi manifesta vointa de a inceta contractul printr-o notificare prealabila  
adresata celeilalte parti (denuntare unilaterala). Denuntarea unilaterala a contractului de 
catre una din parti va produce efecte dupa 5 zile calendaristice de la primirea notificarii, in 
toata perioada de preaviz partile fiind datoare sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin 
prezentul contract. 

(2) Incetarea Contractului nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente intre Parti la data 
survenirii ei. 

 
 
 
 



               Art 8. CONFIDENTIALITATEA 
(1) Pe perioada de derulare a Contractului cât şi pentru o perioada de 1 an de la expirarea acestuia, 
fiecare parte va păstra confidenţialitatea tuturor informaţiilor sau datelor de orice natură furnizate ei de 
către cealaltă Parte, in legatura cu executarea prezentului contract.  
(2) Fiecare Parte va depune eforturi rezonabile în a proteja informaţiile pe care le primeşte conform 
Contractului, ca şi cele pe care le depune pentru protejarea propriilor informaţii, dar în niciun caz mai 
mici decât un standard rezonabil de preocupare.  
(3) Aceste prevederi nu se aplică informaţiilor care deja sunt în posesia părţi primitoare, fără a se fi 
încălcat vreo obligaţie de confidenţialitate de către Prestator sau Beneficiar, sau de către o terţă parte, 
sunt deja la dispoziţia publicului sau au fost anterior elaborate în mod independent de către fiecare 
Parte.  
(4) În cazul în care astfel de informaţii trebuie dezvăluite conform legilor sau reglementărilor în 
vigoare, Partea în cauza va înştiinţa cealaltă Parte despre aceste dezvăluiri. 

 
 
                   Art. 9. DISPOZITII FINALE 

(1) Modificarea Contractului se poate face prin acordul comun al Partilor exprimat in scris. 
(2)  Contractul reprezinta acordul si intelegerea deplina a Partilor si prevaleaza asupra oricarui acord 

sau intelegere anterioara intre Parti cu privire la obiectul Contractului. 
 

(3) Eventualele litigii decurgand din derularea Contractului se vor rezolva pe cale amiabila, Partile fiind 
obligate sa depuna diligente in acest sens. Litigiile care nu vor putea fi rezolvate pe cale amiabila, 
vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti competente. 

 
(4) Pe perioada de derulare a Contractului, precum si dupa incetare pentru o perioada nelimitata de timp, 

fiecare Parte va pastra confidentialitatea Contractului si a tuturor informatiilor sau datelor de orice 
natura schimbate intre Parti pe perioada executarii Contractului sau in conformitate cu acesta si nu 
va divulga aceste informatii catre terte persoane, decat in limita necesara fiecarei Parti in vederea 
executarii angajamentelor asumate in prezentul contract sau la cererea expresa a unei autoritati 
formulate in baza unor dispozitii legale imperative.  

 
(5) Partile stabilesc ca opozabile urmatoarele modalitati de comunicare a notificarilor expediate de catre 

una din Parti, partii cocontractante: 
a) expediere postala recomandata cu confirmare de primire; 
b) expediere prin curier cu recipisa de confirmare de primire sau dupa caz numar de inregistrare 

pe copia notificarii. 
In ceea ce priveste Contractul, orice notificare adresata de o Parte celeilalte Parti va fi considerata valabil 
indeplinita daca va fi transmisa acestei ultime Parti la adresele mentionate mai jos. Adresele de 
corespondenta stabilite de Parti pentru executarea Contractul sunt: 

►pentru Beneficiar:   
 
► pentru Prestator: Piata Presei Libere, nr. 1, Corp A, et. 2, sect. 1, Bucuresti. 
 

Contractul a fost incheiat astazi, 02.06.2021 la Bucuresti, in doua exemplare a cate 4 (patru) pagini, 
cate unul pentru fiecare Parte. 

 
RTV PROPERTIES MANAGEMENT SRL                                       STALEX PR MEDIA EVENTS SRL 
Prin                                                                                                  Prin 
Catrinel Maria Gheorghe                                                               Toma Dragu Ionut 



 
  

Anexa nr. 1 
La Contractul de difuzare nr. 47/02.06.2021 

 
 
 

1. RTV PROPERTIES MANAGEMENT SRL, persoana juridica infiintata si functionand in 
conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in Judetul Prahova, Ploiesti, Str. 
Democratiei nr. 28A, etajul 1, camera nr. 2, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul 
J29/804/2015, avand Codul Unic de Inregistrare 34609840, cont bancar 
RO65RNCB0482146094060001, deschis la BCR, reprezentata legal prin D-na. Catrinel Maria 
Gheorghe in calitate de Administrator, denumit in continuare “Prestataor”, 
Si 

      2. STALEX PR MEDIA EVENTS SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in localitatea 
Cornu, Bulevardul Eroilor nr.742, judetul Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul 
J29/857/2010, avand Codul Unic de Inregistrare RO27142961, cont bancar 
RO20BRDE300SV72287733000,deschis la BRD, reprezentata legal in ceea ce priveste prezentul 
contract prin Toma Dragu Ionut, in calitate de Administrator, denumita în continuare „Beneficiar” 

  
 
au convenit incheierea prezentei anexe la Contractul de difuzare nr. 47 din data de 02.06.2021 prin care au 
decis sa detalieze serviciile Presatorului, cu privire la materialele comandate de catre Beneficiar, in temeiul 
Contractului: 
 
 
            Art. 1. 

(1) Publicarea unui nr. de 5 advertoriale homepage-ul economica.net si 5 advertorial pe homepage-ul 
romaniatv.net in perioada 02.06.2021-31.08.2021. 
 
 
 
Art. 2.  
Prezenta Anexa a fost incheiata de comun acord, in 2 exemplare si este parte integranta a 
Contractului de difuzare nr 47 din data de 02.06.2021. 
 
 
 
 

 
RTV PROPERTIES MANAGEMENT SRL                                       STALEX PR MEDIA EVENTS SRL 
Prin                                                                                                  Prin 
Catrinel Maria Gheorghe                                                               Toma Dragu Ionut 
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