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Asociatie de utilitate publica: Hotararea Guvernului nr. 1128/2004

CONTRACT de PUBLICITATE

Încheiat  între  Asociaţia  AMSEM ,  cu  sediul  în  Bucureşti,  Str.  Ing.Vasile 
Cristescu nr.7, ap.1,sector 2 Cod fiscal 12138946, Cod IBAN  R O14 BRD E 445 
SV00741384160  deschis la banca BRD Sucursala Triumf Bucureşti reprezentată de 
Gheorghe Hedesan Presedinte Executiv, în calitate de prestator de servicii, si

Firma…………………………………………………………………………………………… 
Str………………………………………………………
Localitatea…………………………………..Sector/Judeţul…………………………….Co
d  fiscal……...………………………………………  având  contul  bancar 
nr………………………………………………………………………………. 
Deschis  la 
banca………………………………………………………………………………………
reprezentată  de  …………………………………………………………..în  calitate  de 
beneficiar.

Art.1.Beneficiarul împreună cu Asociaţia AMSEM convin ca în cadrul revistei 
“Info  AMSEM.”  să  se  publice  reclamele  publicitare  beneficiarului  său  în  cele  6 
numere ale revistei din anul 2011. Lucrarea se înscrie în prevederile legii cu privire la 
publicitate.  

Atr.  2. Prestatorul,  Asociaţia  AMSEM ,  se  obligă  să  execute  şi  să 
difuzeze  reclama  în  condiţii  grafice  adecvate  ,  conform  materialelor  puse  la 
dispozitie de firmă la datele stabilite.

 Beneficiarului  i  se  pune  la  dispoziţie,  la  cerere,  un  spaţiu  publicitar 
suplimentar de 1 pagină, text alb negru alăturat paginii rezervate anunţului publicitar 
color.  Beneficiarul  îşi  rezervă dreptul  de a modifica numărul de apariţii  în caz de 
necesitate, cu condiţia notificării în timp util a prestatorului. Apariţiile suplimentare vor 
fi achitate în aceleaşi condiţii ca cele prevăzute în prezentul contract.

Publicarea  este  condiţionată  de  obţinerea  avizului  “bun  de  tipar”de  la 
beneficiar.

Calitatea  tipografică  necorespunzătoare  sau  erorile  faţă  de  exemplarul  de 
control avizat conduc la obligaţia republicării paginei de reclamă în numărul următor 
al revistei, fără costuri suplimentare, în cadrul sumei din contract; plata se efectuează 
în acest caz ulterior apariţiei anunţului publicitar corectat.

Prestatorul  va  pune  la  dispoziţia  beneficiarului,  gratuit,  5  exemplare  ale 
revistei.

Costul  unei  pagini  de  reclamă  A4  color  este  de : 250  Euro/ o  reclamă 
poziţionată în interiorul revistei ; 300 Euro/ o reclamă poziţionată pe coperta 2 sau 3; 
350 Euro/ o reclamă poziţionată pe coperta 4;
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Beneficiarul solicita publicarea reclamei in cele 6 numere ale revistei 
astfel:................  ............................................................................................................
........................................................................................................................................
................................................

Art.  3 .Firma__________________ se obligă să vireze în contul  Asociaţiei 
AMSEM  cod  IBAN RO  14  BRD  E  445  SV  00741384160  Sucursala  Triumf 
Bucureşti ,  suma prevazuta în contract,  în LEI  la cursul  BNR în ziua facturării  . 
Factura va fi emisă ulterior apariţiei anunţului publicitar, odată cu prezentarea celor 5 
exemplare ale revistei.
Contractul a fost încheiat astăzi _____________în două exemplare şi intră în vigoare 
la data semnării lui de către părţi.

            Asociaţia AMSEM                                                      Firma 
       Presedinte Executiv                                                Director general 
         Gheorghe HEDESAN 
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