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Contract de prestari servicii artistice 

servicii de instruire – canto-popular și servicii de  instruire- 

instrument-vioară în cadrul Ansamblului Artistic de Amatori,, 

Jiuletul”  
 

 

Art.1. Părțile contractante 

     În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice , s-a încheiat prezentul contract de furnizare  

servicii 

 

      între 

 

         CASA DE CULTURA SI BIBLIOTECA ORASULUI ROVINARI cu sediul în orasul 

Rovinari, str. Florilor, nr.3, CUI 14109904, cont IBAN nr.  RO50TREZ24G670306200109X  , 

deschis la Trezoreria Rovinari, reprezentata de d-na Nicu Lucica-Beatris – manager interimar, în 

calitate de achizitor, pe de o parte, 

 

            şi  

 

…….............................................……………......................denumirea  operatorului  economic 

adresă.........................................telefon/fax .....................număr de înregistrare................................... 

cod fiscal...................................cont(trezorerie,bancă).......................................................................... 

reprezentată prin.............................................................(denumirea conducătorului),funcţia 

...............................................în calitate de prestator, pe de altă parte. 

 

     Art.2.Definiţii 
       În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

   a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

   b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

   c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

   d) servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului; 

   e) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 

executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 

revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 

carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 
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eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 

costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

    f) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

 

 

      Art.3.Interpretare 

   (1) În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context; 

   (2) Termenul ,,zi" ori ,,zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit.  

 

 

 Clauze obligatorii 

 

        Art.4.Obiectul și prețul contractului  
  (1) Prestatorul se obligă  sa presteze Servicii artistice – servicii de instruire – canto-popular și 

servicii de  instruire - instrument-vioară în cadrul Ansamblului Artistic de Amatori,, Jiuletul”, 

CPV-92312000-1 conform obligatiilor asumate prin prezentul contract; 

  (2) Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate; 

  (3) Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil 

prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei , la care se adaugă 

T.V.A.... lei. Pret total.................... lei. 

 

         Art.5.Durata contractului 

    (1) Durata prezentului contract este 7luni (martie, aprilie, mai, iunie, octombrie, noiembrie și 

decembrie), a 32 de ore / lună, respectiv 8 ore/ săptămână (4 ore/ săptămână  servicii de  instruire– 

canto-popular -muzică populară și 4 ore/ săptămână servicii de  instruire - instrument-vioară),anul 

2019.. 

 

           Art.6. Documentele contractului 

    Documentele contractului sunt: 

     a) caietul de sarcini  

    b) propunerea tehnică și propunerea financiară ; 

c) programul săptămânal al activitații de instruire; 

   d) planificarea calendaristica a temelor Ansamblului Artistic de Amatori ,, Jiuletul” ; 

    

            Art.7. Obligaţiile principale ale prestatorului 

   (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în 

perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate; 

   (2) Este responsabil de selecționarea membrilor ansamblului (stabilirea criteriilor de selectie, 

verificarea aptitudinilor pentru canto-popular si instrument vioara ale participanților la selecție, 

adoptarea deciziei de selecționare). Să asigure o selecție obiectivă și nediscriminatorie a copiilor și 

adolescenților din orașul Rovinari; 

   (3) Prestatorul face pregatirea instruirii (definirea obiectivelor operaționale ale sedințelor de 

instruire, stabilirea conținutului acivităților de instruire, , asigurarea resurselor necesare); 

    (4) Prestatorul crează repertoriu ansamblului la cele doua sectiuni: canto-popular si instrument-

vioară; 

    (5) Prestatorul efectuează instruirea membrilor din cadrul  Ansamblului Artistic de Amatori       

,,JIULETUL” la nivelul de performantă necesar caștigării de premii în cadrul 
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festivalurilor/concursurilor. Este responsabil de derularea programului de instruire  a membrilor 

ansamblului la cele două secțiuni ( canto-popular si instrument vioară) și facilitarea procesului de 

invătare; 

     (6) Prestatorul va monitoriza membrii ansamblului  (va urmari evoluția și progresele înregistrate 

de aceștia în procesul de instruire și îndrumare a lor, în functie de performanțele individuale și 

intențiile exprimate); 

     (7) Prestatorul se obliga să evalueze copiii și adolescenții prin elaborarea și aplicarea 

instrumentelor de evaluare, înregistrarea rezultatelor în urma evaluării; 

     (8) Programul saptamanal al activității de instruire canto-popular  este de 4 ore pe saptamana / 16 

ore luna si activitatii de instruire instrument-vioara este de 4 ore pe saptamana / 16 ore pe luna; 

Programul activităților desfășurate cu membrii ansamblului, se poate modifica prin act aditional 

la contract; 

    (9)  Prestatorul  participă împreuna cu membrii  din cadrul Ansamblului Artistic de Amatori              

,, JIULETUL” la concursuri, spectacole/ festivaluri/emisiuni TV, pentru care exista aprobarea 

Managerului Casei de Cultura si Bibliotecii Orasului Rovinari ; 

    (10) Responsabilitațile la deplasare. În situatia deplasarii în alte localitati, este pe deplin 

responsabil în ceea ce priveste siguranța membrilor ansamblului; 

     (11)  Prestatorul își plateaște toate obligațiile fiscale în termenul prevazut de lege; 

     (12)  Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care 

o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

 

          Art.8. Obligaţiile principale ale achizitorului 

  (1)  Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate; 

  (2) Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate la sfârșitul fiecarei luni prin întocmirea 

procesului verbal de receptie a serviciilor de către prestator după finalizare; 

  (3) Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de 30 de zile de la data 

înregistrării facturii la secretariatul Casei de Cultură și Bibliotecii Orasului Rovinari. 

   

 

          Art.9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

   (1)  În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate 

prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o 

sumă  de bani echivalentă cu contravaluarea serviciilor și de a reține din valoarea contractului suma 

de bani conform art.4 alin 3 din prezentul contact; 

  (2) În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei  

convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală 

de 0,05 % pe zi întărziere din plata neefectuată; 

   (3) In cazul  in care, din  vina sa exclusiva, prestatorul nu  reuseste  sa  presteze  serviciile artistice 

– servicii de intruire – sectiunea canto-popular si secțiunea instrument-vioară a membrilor din cadrul 

Ansamblului Artistic de Amatori ,,JIULETUL”, conform  art.7 al prezentului contract ,  atunci 

achizitorul are  dreptul de  a  deduce din  pretul contractului, ca  penalitati,  o suma echivalenta cu o 

cota procentuala in cuantum de 0,05% din prețul contractului pentru  nerespectarea obligațiilor sale 

stipulate si în contract; 

   (4) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea 

contractului şi de a pretinde plata de daune-interese; 
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   (5) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 

adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă numai poate presta serviciile , cu 

condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire 

pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 

partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

 

 

   Clauze specifice 

             

               

             Art.10.Garanția de bună execuție a contractului 

      Nu se solicită garanție de bună execuție. 

 

             Art.11. Alte responsabilităţi ale prestatorului 

    (1) Prestatorul se obliga  sa supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 

materialele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute  de si pentru contract, 

in masura in care necesitatea asigurarii acestora  este prevazuta in contract sau se poate  deduce in 

mod  rezonabil din contract; 

     (2) Prestatorul este   pe  deplin  responsabil pentru  prestarea  serviciilor in  conformitate cu  oferta   

prezentata. Totodata, este  raspunzator atat  de  siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de  

prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit  pe toata  durata contractului; 

     (3) Prestatorul are obligatia de a prezenta consitamantul copiilor înscriși în cadrul Ansamblului 

Artistic de Amatori ,, Jiulețul”- secțiunea  canto-popular și secțiunea instrument-vioară, a caror 

imagine si date cu caracter personal sunt prezente în activitățiile Casei de Cultură și Bibliotecii 

orașului Rovinari. 

 

              Art. 12 .  Alte responsabilitati ale achizitorului 
      (1) Achizitorul se obliga  sa  puna  la dispoziția prestatorului orice facilitati/ sau  informatii pe  

care  acesta  le consideră necesare pentru indeplinirea contractului; 

      (2) Achizitorul foloseste de  imaginea copiilor înscriși în cadrul Ansamblului Artistic de Amatori 

 ,, Jiulețul”- secțiunea canto-popular și secțiunea instrument-vioară,cu consitamantul părinților. 

 

 

               Art.13. Recepţie şi verificări  

 (1) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu caietul de sarcini și propunerii tehnice; 

    (2) Recepția serviciilor prestate conform prezentului contract se va face după prestarea acestora și 

verificarea de către comisia de recepție împreună cu reprezentatul legal al prestatorului la finalul 

fiecarei luni prin întocmirea procesului verbal de receptie a serviciilor. 

 

                Art.14. Începere, finalizare, întârziere, sistare 

     Serviciile prestate în baza contractului , dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi 

terminată într-o perioadă stabilită în momentul semnării contractului, trebuie finalizate în termenul 

convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.. 

   

 

                Art.15. Ajustarea preţului contractului 

(1)  Pentru serviciile prestate , plăţile datorate de achizitor prestatorului este tariful declarate în 

propunerea financiară; 
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(2) Preţul contractului se poate ajusta conform legislaţiei în vigoare. 

 

Art. 16. Amendamente  

       Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional.  

 

    Art.17. Subcontractanţi: nu au fost declarati subcontractanti. 

 

                 Art.18. Forţa majoră 

   (1)  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

   (2) Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

   (3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

   (4) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi 

în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

   (5) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

    (6) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără 

ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

               Art.19. Soluţionarea litigiilor 

     (1) Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului. 

     (2) Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze 

fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din 

România.  

 

            Art.20. Limba care guvernează contractul 
      Limba care guvernează contractul este limba română.  

 

            Art.21. Comunicări 

    (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

    (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii. 

    (3) Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

              Art.22. Legea aplicabilă contractului 
           Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Părţile au înteles să încheie azi............ prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte.  
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                  ACHIZITOR,                                                                               PRESTATOR ,                         

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

             (semnătură autorizată)                                                 ( semnătură autorizată)  

                                                                               


