
 

 Contract de Servicii  Artistice 

                                          ,, Zilele Orasului Rovinari” Editia a –XIX-a 2019 

       
 

 

   Art.1. Părţile contractante 

      În temeiul : 

     - Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; 

    - Hotararii Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordul-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile 

publice, cu modificarile și completările ulterioare; 

    - Deciziei Managerului Casei de Cultura si Bibliotecii orasului Rovinari nr. 30 /05.09. 2018 privind 

„Procedura proprie pentru atribuirea ontractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru ce au ca obiect servicii 

sociale şi alte servicii specifice,prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificarile și completările ulterioare, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât cea prevazută la art.7 

alin.(1) lit.d) din lege,cuprinsă în intervalul de la 135.060 la 3.376.500 lei”, s-a încheiat prezentul contract de 

de achiziţie publică de servicii artistice, 

 Intre 

 
CASA DE CULTURA SI BIBLIOTECA ROVINARI, adresa str. Florilor, nr 3, oras Rovinari, 

Judetul Gorj, CUI 14109904, cont IBANRO32TREZ24G670306203030X, Trezoreria Rovinari, 

reprezentată prin d-na  Nicu Lucica- Beatris– Manager interimar, în calitate de achizitor de o parte, 

şi 
 
…….............................................……………......................denumirea  operatorului  economic  adresă 

.........................................telefon/fax                 .....................număr                 de                 înmatriculare 

..........................................cod                fiscal                ...................................cont                (trezorerie, 

bancă)..........................................................................reprezentată                                                       prin 

.............................................................(denumirea conducătorului), funcţia............................................... 

în calitate de prestator, pe de altă parte. 

 
 

Art.2. Definitii 

     În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) contract- acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în 

scris între unul sau mai mulți operatori economici, numit prestator și una ori mai multe autorități 

contractante, numit achizitor în vederea îndeplinirii integrale şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 

sale asumate prin Contract; 

b) părţile contractante sunt achizitorul și prestator aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

   c) achizitor- este beneficiarul serviciilor de proiectare în baza Contractului, precum şi 

succesorii legali ai acestuia. Achizitor are același înteles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea 

Contractantă în înțelesul legislației achizițiilor; 

  d) prestator - este persoana juridică/ fizică sau orice asociere de persoane juridice, legal 



 

constituită, responsabilă cu realizarea obiectului contractului; 

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

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

 f) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al  contractului; 

 g) produse – echipamente de sonorizare şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul 

contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform 

contractului; 

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

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin contract; 

 i) forţa majoră- orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să 

fie executate obligaţiile ce le revin părtilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una 

dintre Părţi, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a 

raspunde, eveniment sau circumstanţă pe care Părtile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi 

atribuite vreunei Părţi şi care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părţi, potrivit 

prezentului contract și sunt constatate de o autoritate competentă; 

  î) subcontractant - inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract și care 

executa/presteaza și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale serviciilor/lucrărilor sau ale 

construcției ori îndeplinesc activități care fac parte din obiectul prezentului contract raspunzând în fata 

prestatorului/executantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

  j) penalitate contractuală– despăgubirea stabilită în contractul de prestari servicii ca fiind plătibilă de 

către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire,îndeplinire 

necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor din contract(majorări de întârziere și/sau daune-

interese); 

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

 

       Art.3. Interpretare 
2.1 - 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. 

2.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică 

în mod diferit. 

 

    Clauze obligatorii 

 

      Art.4. Obiectul şi preţul contractului 
 (1)  Prestatorul   se   obligă să   presteze   Servicii artistice  –artisti, DJ, prezentator,orchestra, 

scena ,sunet,lumini, ecrane led si servicii de pirotehnie,   COD   CPV   92312000-1, în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
  (2) Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului 

de servicii Servicii  artistice. 

    (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 de la data semnării,13 iunie 2019, până la data recepției 
serviciilor prestate  la manifestarea cultural-artistică ,,Zilele Orasului Rovinari ” Editia a XIX-a, 
respectiv data de 16 iunie 2019; 
 
 



 

Art.6. Documentele contractului 
   Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini; 

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 

 
 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) Prestatorul  se  obligă  să  presteze  serviciile  la  standardele  şi/sau  performanţele  prezentate  în 

propunerea tehnică, anexă la contract. 

  (3) Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în 

propunerea tehnică. 

  (4)Prestatorul se obligă să supravegheze  prestarea servicillor , să asigure resursele umane,materiale, 

instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie,fie definitivă cerute în 

contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută in contract.  

 (5)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. 

 

(6) Prestatorul are obligatia de obtine toate avizele si acordurile necesare realizarii focului de artifici in 

conditiile impus de legislatia in vigoare; 

(7) Prestatorul are obligatia de a asigura  accesul delegatului beneficirului in locatia obiectivului, dar in 

afara zonei de lucru (banda galbena), acesta urmand a respecta cu strictete toate indrumarile verbale ale 

prestatorului; 

 (8) Prestatorul are obligatia de arespecta normele de protectia muncii si cele privind prevenirea si 

stingerea incendiilor. 

 
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 prin întocmirea procesului verbal de 
receptie a serviciilor de către prestator după finalizare; 
  (3) Achizitorul are obligtaia sa pregateasca si sa asigure zona in care se vor amplasa instalatiile 
prestatorului; 
  (4) Achizitorul are obligatia sa anunte din timp populatia riverana (vecinatatile) cu privire la 
desfasurarea jocului de artificii; 
  (5) 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,prin neprezentarea artistiilor sau a orchestrei si neexecutarea serviciilor de sonorizare 
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului,o suma de bani echivalenta cu o 
cota procentuala din pretul artistlor, DJ, prezentator,orchestra,scena ,sunet,lumini, ecrane led si 
servicii de pirotehnie. 
     (2)  În cazul în care achizitorul nu işi onorează obligaţiile în termenul stabilit la art. 8.3, prestatorul 

are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare, calculata conform art.3 din Ordonanța 



 

Guvernului nr.13/2011, cu modificările și completările ulterioare, asupra sumei legal facturate conform 

prezentului contract și neachitată dar nu mai mult decat valoarea platii neefectuate, care curge de la 

expirarea termenului de plata. 

   (3) În cazul în care prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul 

are dreptul de a percepe ca penalităţi o dobândă legală penalizatoare, stabilită conform art. 3 din 

Ordonanţa Guvernului nr.13/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Dobânda legală 

penalizatoare se calculează asupra valorii serviciilor contractate şi neprestate/prestate in mod 

necorespunzator, de la data la care prestatorul este în întârziere faţă de termenul prevăzut pentru 

prestarea serviciilor şi până la data finalizării serviciilor ce nu au fost prestate. Prestatorul este în 

întârziere faţă de termenul din contract, începând cu prima zi care urmează după data la care termenul 

s-a împlinit, fără a fi nevoie de nicio procedură prealabilă de notificare a întârzierii. 

  (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. 

  (5)  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 

prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, 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. 

   (6) Contractul încetează în următoarele situaţii: 

a) de drept 

a1) prin încetarea activității prestatorului (faliment, dizolvare, desființare, lichidare voluntară, etc); 

a2) la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de către părți; 

a3) dacă forța majoră acționează pe o durată egală sau mai mare de 15 zile și care face imposibilă 

executarea obligațiilor de către părțile semnatare ale prezentului contract; 

b) prin reziliere, ca efect al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor 

contractuale. 

  c) prin denunțarea unilaterală din partea autorității contractante, în perioada de valabilitate a acestuia, 

fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii 

contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate 

cu dispoziţiile dreptului comun, în una dintre următoarele situații: 

   c1) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea privind achizițiile 

publice nr.98/2016; 

 

 

Clauze specifice 

 

     Art.10. Garanţia de bună execuţie a contractului 

Nu se solicita garantie de buna executie . 

 

    Art.11. Alte responsabilităţi ale prestatorului 

  (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

  (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, 

instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi 

pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate 

deduce în mod rezonabil din contract. 

  (3) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de 



 

prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 

prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

 

       Art.12. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

(1) Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 

acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 

   (2) Achizitorul foloseste de  imaginea artiștilor pe afișe. 

 

    Art.13. Receptie si verificari 

 (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 spectacol prin întocmirea procesului verbal de receptie a serviciilor. 

 

   Art.14. Inceperea si finalizarea serviciilor 

   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 sunt tarifele declarate în 

propunerea financiară; 

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

 

    Art.16. Subcontractanţi 

     (1) Prestatorul  are  obligaţia,  în  cazul  în  care  subcontractează  părţi  din  contract,  de  a  încheia 

contracte  cu  subcontractanţii  desemnaţi,  în  aceleaşi  condiţii  în  care  el  a  semnat  contractul  cu 

achizitoru; 

     (2) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 

subcontractanţii desemnaţi; 

     (3) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 

aceştia se constituie în anexe la contract; 

     (4)  Prestatorul este pe deplin răspunzător  faţă  de  achizitor  de  modul  în  care  îndeplineşte 

Contractul; 

     (5) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte 

partea sa din contract; 

     (6) Prestatorulare dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 

îndeplinesc partea lor din contract; 

      (7) Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 

din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi 

notificată achizitorului. 

 

             Art.17. Forţa majoră 

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

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

prezentulcontract, 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 celeilaltepărţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca 

vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

       Art.18. 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.19. Limba care guvernează contractul 

 Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

        Art.20. 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.21. 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. 

 

Achizitor,                                                                                                   Prestator, 

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

(semnătură autorizată)                                                           ( semnătură autorizată)  

                                                                               



 



 

 


