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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII (PARTENERIAT) 
 

 
Nr. ......... din .................................                                                                                                                                 Nr. ......... din.................................   
(SITAEL TEAM 2018)                                                                                                                                                  (Beneficiar - Partener) 

 
 

Între: 
S.C. SITAEL TEAM 2018 s.r.l., cu sediul în loc. Lilieci, com. Hemeiuș, str. Calea Moldovei, 
nr.148C, Județul Bacău, CIF 39501040, J04/910/2018,  cont: ROL RO 59INGB0000999908463875, 
deschis la Banca ING BANK Sucursala Bacău, reprezentată de dl. Corneliu PRICOPE, în calitate 
de administrator, denumită în continuare PRESTATOR – ORGANIZATOR, 
 
 și 
 
S.C........................................................................................................................................S.A./S.R.L., 
cu sediul social în ............................................................................................................................., 
având numărul de ordine la Registrul Comertului ............................................................................., 
cod unic de înregistrare ...................................................................................................., contul bancar 
nr............................................................................................................................................................... 
deschis la ................................................................................................................................................, 
reprezentată de..................................................................................................................., în calitate de 
......................................., prin împuternicitul său,..................................................................................., 
denumită în continuare BENEFICIAR - PARTENER,  
 
a intervenit prezentul contract de prestări servicii (parteneriat), denumit în continuare ,,Contractul”, 
prin care, Părțile, convin următoarele: 
 
Art.1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Obiectul contractului îl constituie efectuarea de către Prestatorul - Organizator de eveniment a 
serviciilor de promovare și publicitate, denumite în continuare ,,Servicii”, convenite de comun acord 
pentru Beneficiar, în cadrul evenimentului Expo ”Moldavia Wine” 2021, organizat de Prestatorul - 
Organizator la Central Plaza Medical Mall – Zona de Evenimente și Expoziții (parter) din Str. 
Erou Ciprian Pintea, nr 29, cod 600112, municipiul Bacău, județul Bacău, în perioada 5-7 
noiembrie 2021.  
 
Art.2. DURATA CONTRACTULUI 
2.1. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părți și este valabil 
până la data de 7 noiembrie 2021, inclusiv (data finalizării evenimentului expozițional și de 
business). 
2.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul Părților, prin Act Adițional. 
 
Art.3. VALOAREA CONTRACTULUI. STABILIREA VALORII CONTRACTULUI PRIN 
NEGOCIERE ÎNTRE PĂRȚI 
3.1. Valoarea totală a prezentului contract se stabilește prin negociere directă între părți, în funcție de 
implicarea în cadrul evenimentului și serviciile prestate de către Părți și de poziția dorită de 
BENEFICIAR - PARTENER, conform celor prezentate mai jos: 
3.1.1. Partener Diamant al evenimentului: minim 2.000 euro; 
3.1.2. Partener Gold al evenimentului: 1.000 euro; 
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3.1.3. Partener Silver al evenimentului: 500 euro; 
3.1.4. Partener Silver 2 al evenimentului: 200 euro. 
 
Art.4. VALOAREA CONTRACTULUI. MODALITĂȚI DE PLATĂ 
4.1.Valoarea totală a prezentului contract este de _____________lei (la cursul de schimb valutar al 
BNR din data semnării prezentului Contract), este fixă și include toate costurile necesare 
Prestatorului – Organizator pentru îndeplinirea obiectului contractului. Prestatorul – Organizator nu 
va avea dreptul să pretindă nici o altă remunerație pentru realizarea serviciilor stabilite în prezentul 
Contract. 
4.2. Prestatorul – Organizator va emite factura aferentă Serviciilor de promovare și publicitate 
prestate conform prevederilor prezentului Contract și ale Anexei la contract (parte integrantă a 
acestuia), de valori egale cu valoarea prezentului contract, iar Beneficiarul – Partener va achita 
respectiva factură, în termen de 5 zile lucrătoare de la recepția ei. 
 
Art.5. OBLIGATIILE PRESTATORULUI - ORGANIZATOR 
5.1. Să efectueze Serviciile conform solicitărilor Beneficiarului – Partener, prevăzute în prezentul 
Contract și a normelor legale în vigoare. 
5.2. Serviciile acordate Partenerilor: 
5.2.1. Servicii acordate Partenerului Diamant:  
a) promovare totală în cadrul evenimentului, ante eveniment și în timpul desfășurării evenimentului, 
precum și în perioada post eveniment, pe canalele media; 
b) atașarea logo-lui pe toate materialele de promovare on-line, tipărite sau publicate în mass-media, 
alături de Organizator; 
c) postarea logo-lui pe toate materialele de promovare a evenimentului; 
d) speach de 3 min, la deschiderea/prezentarea oficială a evenimentului; 
e) acordarea de spațiu pe pliantul evenimentului; 
f) afișare 10 rol-up-uri în incinta expoziției / evenimentului; 
g) 1 loc la dineul oficial, lângă invitatul de onoare; 
h) 10 spot-uri audio/zi de 20-30 sec. la stația de amplificare, în incinta expoziției / evenimentului. 
 
5.2.2. Servicii acordate Partenerului Gold:  
a) promovare totală în cadrul evenimentului, ante eveniment și în timpul desfășurării evenimentului, 
precum și în perioada post eveniment, pe canalele media; 
b) atașarea logo-lui pe toate materialele de promovare on-line, tipărite sau publicate în mass-media, 
alături de Organizator; 
c) postarea logo-lui pe toate materialele de promovare a evenimentului; 
d) acordarea de spațiu pe pliantul evenimentului; 
e) afișare 10 rol-up-uri în incinta expoziției / evenimentului; 
f) 5 spot-uri audio/zi de 20-30 sec., la stația de amplificare, în incinta expoziției / evenimentului. 
 
5.2.3. Servicii acordate Partenerului Silver:  
a) promovare totală în cadrul evenimentului, ante eveniment și în timpul desfășurării evenimentului, 
precum și în perioada post eveniment, pe canalele media; 
b) atașarea logo-lui pe toate materialele de promovare on-line, tipărite sau publicate în mass-media, 
alături de Organizator; 
c) postarea logo-lui pe toate materialele de promovare a evenimentului; 
d) acordarea de spațiu pe pliantul evenimentului; 
e) afișare 5 rol-up-uri în incinta expoziției/evenimentului; 
f) 2 spot-uri audio/zi de 20-30 sec., la stația de amplificare, în incinta expoziției/evenimentului. 
 
5.2.4. Servicii acordate Partenerului Silver 2:  
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a) promovare totală în cadrul evenimentului, ante eveniment și în timpul desfășurării evenimentului, 
precum și în perioada post eveniment, pe canalele media; 
b) atașarea logo-lui pe toate materialele de promovare on-line, tipărite sau publicate în mass-media, 
alături de Organizator; 
c) postarea logo-lui pe toate materialele de promovare a evenimentului; 
d) acordarea de spațiu pe pliantul evenimentului; 
e) afișare 2 rol-up-uri în incinta expoziției/evenimentului; 
f) 1 spot audio/zi de 20-30 sec. la stația de amplificare în incinta expoziției/evenimentului. 
 
5.3. Prestatorul – Organizator se obligă să respecte toate drepturile de proprietate intelectuală ale 
Beneficiarului-Partener aferente mărcilor și elementelor de identificare ale acestuia, prezente în 
cadrul materialului furnizat și să le utilizeze exclusiv în formatul furnizat de Beneficiarul - Partener 
și pentru realizarea obiectului prezentului contract, sub sancţiunea plăţii de daune-interese către 
Beneficiarul - Partener. 
5.4. Să presteze serviciile în termenele şi condiţiile de calitate convenite de Părţi, cu respectarea 
tuturor indicaţiilor primite din partea Beneficiarului-Partener. 
5.5. Să nu facă nimic de natura a aduce atingere numelui sau reputației Beneficiarului - Partener ori 
mărcilor asupra cărora acesta are un drept de proprietate intelectuală. 
5.6. Să-și îndeplinească corespunzător toate obligațiile care îi revin în baza prezentului Contract. 
 
Art.6. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI - PARTENER 
6.1. Să achite la termenul, în cuantumul și în modul stabilit, valoarea Serviciilor executate de 
Prestatorul - Organizator și agreate de Beneficiarul - Partener.  
6.2. Beneficiarul – Partener se obligă să pastreze confidențialitatea cu privire la orice date sau 
informații de care au luat cunoștință, ca urmare a derularii prezentului Contract. 
 
Art.7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPUL 
ÎNCHEIERII ȘI EXECUTĂRII CONTRACTULUI 
7.1.     Datele cu caracter personal furnizate de fiecare Partener, cu privire la reprezentantului legal 
și/sau ale persoanei de contact si/sau ale oricărui angajat implicat în executarea Contractului 
(„Reprezentantul"), respectiv: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon ale 
Reprezentantului, vor fi prelucrate de Organizatorul - Prestator, respectiv de Beneficiarul - Partener, 
în scopul încheierii și executării prezentului Contract, respectiv în scopul efectuării de către Prestator 
pentru Beneficiar a serviciilor de promovare și publicitate convenite de comun acord, denumite în 
continuare ,,Servicii”, indicate în Anexa la contract și parte integranta din acesta, în cadrul 
evenimentului Expo ”Moldavia Wine” 2021, organizat de Prestator la ”Central Plaza Medical 
Mall” - Zona de Expoziții și Evenimente (parter) din Str. Erou Ciprian Pintea, nr 29, cod 
600112, Bacău, în perioada 5-7 noiembrie 2021.  
7.2.   Beneficiarul - Partener acceptă ca, datele personale menționate în prezentul Contract de Prestări 
Servicii, în scopul administrării precum și trimiterii de materiale informative (evenimente, invitații 
etc.) prin poștă, telefon, e-mail sau alte rețele de socializare și comunicare în numele S.C. SITAEL 
TEAM 2018 S.R.L, să fie salvate și procesate. 
7.3. Beneficiarul - Partener permite Prestatorului - Organizator să publice fotografii, filme, capturi 
video, interviuri, efectuate la evenimentele organizate de S.C. SITAEL TEAM 2018 S.R.L, pe 
paginile de Facebook, Instagram, alte rețele de socializare existente, precum și pe paginile de internet 
ale S.C. SITAEL TEAM 2018 S.R.L. și partenerilor oficiali la eveniment. Permisiunea se referă la 
filme video, reportaje, capturi video, precum și la fotografii individuale și de grup. 
7.4. S.C. SITAEL TEAM 2018 S.R.L tratează toate datele cu caracter personal cu confidențialitate și 
publică doar fotografile, filmele, reportajele, capturile video, efectuate la eveniment / evenimente și 
în legătură cu evenimentele organizate de S.C. SITAEL TEAM 2018 S.R.L, pe paginile de 
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Facebook, Instagram sau alte rețele de socializare, precum și pe pagina de internet a S.C. SITAEL 
TEAM 2018 S.R.L. 
7.5. Fiecare Parte își asumă obligația de a notifica cealaltă Parte în cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare 
asupra modificării/schimbării temeiului legal al prelucrării datelor, conform celor menționate în 
prezentul paragraf, respectiv al modificării datelor Reprezentantului. 
7.6. Fiecare Parte garantează că, a implementat toate măsurile tehnice și organizatorice pentru 
asigurarea securității datelor prelucrate de oricare dintre acestea, în executarea Contractului, 
împotriva distrugerii ilegale sau a pierderii accidentale, deteriorării, modificării, divulgării sau 
accesului neautorizat, în special atunci când prelucrarea presupune transmiterea datelor într-o rețea, 
precum și împotriva oricărei alte forme ilegale de prelucrare. 
 
Art.8. CONFIDENȚIALITATE 
 
8.1. Fiecare Parte va păstra confidențiale și nu va divulga terților informațiile confidențiale 
provenind de la cealaltă Parte, pe perioada derulării prezentului Contract și timp de un an după 
încetarea acestuia. Reprezintă informaţii confidenţiale, în sensul prezentului Contract, orice 
informaţii asupra termenilor, condiţiilor şi prevederilor prezentului Contract, orice informaţii asupra 
comenzilor sau a altor documente puse la dispoziţia unei Părţi și care poartă menţiunea 
“Confidenţial”, precum şi orice altă informaţie pusă la dispoziţia Părţilor sau la care Părţile au acces 
în executarea prezentului Contract. 
8.2. Părțile vor păstra confidențialitatea tuturor documentelor privind executarea Contractului, de 
orice natură ar fi ele și pe orice suport s-ar afla acestea. Partea care furnizează informația 
confidențială este și rămâne proprietara acelei informații confidențiale. 
8.3. Orice divulgare de informații va avea loc numai cu consimțământul scris acordat, în prealabil, de 
catre Partea care va oferi informația confidențială. 
8.4. Nu este considerată informatie confidențială informația publică sau cea deținută în mod legal de 
către o Parte, dintr-o altă sursă decât de la cealaltă Parte contractantă.  
 
Art.9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
9.1.Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și poate înceta în următoarele condiții: 
a) Prin acordul scris al Părților; 
b) Prin îndeplinirea obiectului contractului; 
c) Prin rezilere de drept, invocată în scris de către o Parte, în cazul în care, cealaltă parte nu-și 
îndeplinește prevederile contractuale asumate prin prezentul Contract sau execută, în mod 
necorespunzător, una sau mai multe obligații contractuale esențiale.  
9.2. Încetarea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor scadente ale Părţilor 
contractante. 
 
Art.10. COMUNICĂRI. NOTIFICĂRI 
10.1. Comunicările între Părți se vor face în scris, prin orice mijloc ce oferă dovada transmiterii 
comunicării de către expeditor și dovada recepției ei de către destinatar.  
10.2. Orice modificare a adresei de corespondență va fi notificată celeilalte părți, în caz contrar, fiind 
valabile comunicările trimise la adresa de corespondență indicată mai sus sau la ultima adresă de 
corespondență notificată, după caz. 
 
Art.11. FORȚA MAJORĂ 
11.1. Prin Forță majoră se înțelege evenimentul extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, 
care nu se află sub controlul rezonabil al Părţii, prevăzut, în mod limitativ, după cum urmează: starea 
de război, revoluţiile, calamităţile naturale, incendiile, inundaţiile, pandemiile, epidemiile, care 
impiedică Partea sau Părțile să-și execute obligațiile contractuale și care exonerează de răspundere 
Partea care îl invocă, conform dispozițiilor prezentului Contract.  



EXPO ”MOLDAVIA WINE” 2021 
5-7 noiembrie 

5 
 

11.2.Partea afectată de cazul de Forţă majoră are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a 
diminua consecinţele cazului de Forţă majoră, în măsura în care, este posibil şi cât de curând posibil. 
11.3. Exonerarea de răspundere va produce efecte numai pe perioada existenței cazului de Forță 
majoră invocat şi doar cu privire la obligaţiile afectate de Forţa majoră. 
 
Art.12. MODIFICAREA CONTRACTULUI 
12.1. Orice modificări, completări și adăugiri aduse prezentului Contract nu vor putea fi făcute decât 
prin Act Adițional semnat de comun acord de ambele părți. Actele Adiționale vor face parte 
integrantă din prezentul Contract. 
 
Art.13. PREVEDERI FINALE 
13.1. Prezentul Contract reprezintă voinţa Părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre 
acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui, cu privire la obiectul acestuia. 
 
 
Încheiat astăzi, ________________, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte. 
 
 
 
 
 

Prestator - Organizator Beneficiar - Partener 
 

           S.C. SITAEL TEAM 2018 S.R.L 
 
 

S.C. ..................................................................... 
 
 
 .........................................................  S.A./S.R.L. 

Administrator 
Corneliu PRICOPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semnătura și 
Ștampila 

 
  

 
 

Reprezentant 
 

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

 
Semnătura și 

Ștampila 

  
  
  

 

  


