
                                                          CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI 
 

            CENTRUL  JUDEȚEAN  DE CULTURĂ ȘI CREAȚIE CĂLĂRAȘI 
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__________________________________________________________________ 

 

 

CONTRACT  DE PRESTĂRI SERVICII 

 

nr. ____/ _____________ 

 

 

 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat 

prezentul contract de prestări servicii, între: 

 

Cap.1. PĂRȚILECONTRACTANTE 

CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI CREAȚIE CĂLĂRAȘI cu sediul în sediului Municipiul 

Călăraşi, str.1 Decembrie 1918, nr.1, telefon/fax 0242/314.925, cod fiscal 37208923, cont IBAN 

RO84TREZ24G670330200130X deschis la Trezoreria Municipiului Călărași, reprezentata prin manager  

TEODORESCU GEORGIANA IULIANA,  în calitate de Achizitor, pe de o parte, 

şi 

________________________________ , persoană juridică, cu sediul în ______________ , str. 

__________, nr. ____, bl._______, etj._____, sc._______, județul ________, cod unic de înregistrare 

_______________, telefon ________________, cont __________________________, deschis la 

banca___________________, reprezentată prin ____________, având funcția de ____________________ 

,în calitate de Prestator 

Cap.2. DEFINIȚII 

Art.1.In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a. contract – reprezintă prezentul contract  si toate Anexele sale. 

b. achizitor si  prestator  - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 

c. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 

integrală si corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract; 

d. servicii - activități a căror prestare fac obiect al contractului; 

e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in 

anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligația de a le furniza aferent serviciilor 

prestate conform contractului; 

f. forța majora -  un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului si care face imposibila executarea si, 

respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, 

inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 

enumerarea nefiind exhaustiva ci enunțiativă. Nu este considerat forța majora un eveniment asemenea celor 

de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor 

uneia din părți; 

j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

Art.2.Interpretare 

a. In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma 

de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

b. Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifica in 

mod diferit. 

 

Cap.3. OBIECTUL CONTRACTULUI 



Art.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de organizare de evenimente artistice în perioada 

_____________ în cadrul evenimentului „___________________________________” ,  în conformitate 

cu prevederile ofertei tehnice.  

Art.2. Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului, pentru serviciile prestate, prețul stabilit conform 

capitolului 5 din prezentul contract.  

 

Cap.4. DURATA CONTRACTULUI  

Art.1.Prezentul contract intră în vigoare  la data semnării și încetează  la data de __________________. 

 

Cap.5. PREȚUL CONTRACTULUI  

Art.1.Pretul  contractului este de ______________________  fără TVA și reprezintă 

_____________________________________________________________ conform ofertei financiare. 

Art.2.Plata contractului  se va face cu OP în  conformitate cu prevederile art.1. din Cap. 8. 

 

Cap.6.DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

Art.1.Documentele contractului sunt: caietul de sarcini, oferta  tehnica si oferta  financiara. 

  

Cap.7.  OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI 

Art. 1 .Prestatorul are obligația de a presta serviciile conform prevederilor caietului de sarcini și a ofertei 

tehnice . 

Art. 2. Prestatorul se obliga sa execute serviciile prevăzute în contract cu profesionalism si promptitudinea 

cuvenite angajamentului asumat. 

Art. 3. Prestatorul se obliga sa adopte o conduită profesională pe durata prestării serviciilor, sa asigure 

resursele umane, materialele, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva 

cerute de și pentru contract, în măsura in care acestea sunt necesare în realizarea obiectivelor prevăzute în 

contract. 

Art. 4. Prestatorul se obligă să asigure siguranța tuturor operațiunilor si metodelor de prestare utilizate, cât 

si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 

Art. 5. Prestatorul, in calitate de organizator de evenimente, se va asigura, si va fi direct raspunzator, de 

respactarea legislatiei si normelor in vigoare de la data evenimentului, cu privire la combaterea raspandirii 

virusului COVID-19, de catre toti artistii si personalul auxiliar, care fac obiectul prezentei proceduri de 

achizitii; 

Art. 6. Prestatorul, in calitate de organizator de evenimente, va asigura la scena apa si racoritoare pentru toti 

artistii si personalul auxiliar, care fac obiectul prezentei proceduri de achizitii, avand in vedere perioada de 

desfasurare a evenimentelor 

Art. 7. Prestatorul, in calitate de organizator de evenimente este rensponsabil de transmiterea play-list-ului 

pentru fiecare artist in parte in termen de maxim 4 zile de la finalizarea evenimentului. 

 

 

Cap.8.  OBLIGAȚIILE ACHIZITORULUI 

Art.1.Achizitorul nu acorda plata in avans, plata se va face prin OP  în termen  de 30 de zile de la primirea 

facturii fiscale, emisa dupa recepția in totalitate serviciului, 

Art.2.Achizitorul nu se obliga sa  asigure  masa și cazare  prestatorului. 

Art.3.Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor 

cu prevederile ofertei tehnice. 

 

Cap.9. FORȚA MAJORĂ 

Art.1.Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

Art.2.Forta majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada în care aceasta acționează. 

Art.3.Indeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau parților pana la apariția acesteia. 

Art.4.Partea contractanta care invoca forța majora are obligația de a notifica celeilalte parți, imediat si in 

mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care ii stau la dispoziție în vederea limitării 

consecințelor. 



Art.5.Daca forța majora acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 15 zile, fiecare 

parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna 

din parți sa poată pretinde celeilalte daune-interese  prezentului contract. 

 

Cap.10. COMUNICĂRI 

Art.1.Orice comunicare între parți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa 

in scris. 

Art.2.Orice document scris trebuie înregistrat atât in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 

Art.3.Comunicarile intre parți se pot face si prin telefon , fax sau e-mail cu condiția confirmării in scris a 

primirii comunicării. 

 

Cap.11.  RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

Art.1.Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale 

legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, cu respectarea 

dispozițiilor legale in  vigoare. 

Art.2.Partea în culpă pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract , se obligă la plata de 

despăgubiri . 

Art.3.Prestatorul răspunde pentru viciile ascunse sau pagubele  serviciilor prestate constatate de achizitor 

pe parcursul realizării prestației ce face obiectul contractului . 

Art.4.Prestatorul răspunde pentru păstrarea pe timp nelimitat a  confidențialității informațiilor la care are 

acces pe durata prestării serviciilor . 

Art.5.Prestatorul răspunde pentru conformitatea serviciilor prestate cu standardele în vigoare și  

specificațiile din oferta tehnică. 

Art.6.Daca pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respecta perioada convenita  de prestare a 

serviciului, acesta are obligația de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului.  

Art.7.Modificarea perioadelor de prestare asumate in prezentul contract se face cu acordul parților, prin act  

adițional. 

Art.8.In cazul în care achizitorul nu onorează factura în condițiile prevăzute la art. 1,cap. 8, atunci acesta 

are obligația de a plăti, ca penalități, o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata, 

respectiv 0,01% pe zi din plata neefectuata. 

Art.9.Achizitorul îsi rezerva dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisa adresata 

prestatorului, fără nicio compensație, cu 5 de zile înainte de eveniment. 

Art.10. In cazul in care din motive covid evenimentul nu va mai avea loc, autoritatea contractanta nu are 

nici o obligatie financiara fata de prestator.  

 

Cap.12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

Art.1.Achizitorul si  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 

directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 

contractului. 

Art.2.Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu reușesc 

sa rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluționeze de 

către instanțele judecătorești din Romania, competente fiind instanțele de judecată de pe raza județului 

Călărași. 

 

Cap.13.  ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Art.1.Prezentul contract încetează de drept la data expirării termenului pentru care a fost încheiat și stingerea 

tuturor obligațiilor celor doua părți.    . 

Art.2.Părțile , de comun acord, pot hotărâ încetarea contractului. 

Art.3.Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în 

mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de 

daune-interese. 

Art.4.Achizitorul  își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 de zile de la apariția 

unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea 

clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 



Art.5.Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită 

până la data denunțării unilaterale a contractului. 

Art.6.Rezilierea de plin drept, fără îndeplinirea vreunei formalități prealabile şi fără a mai fi necesară 

intervenția unei instanțe judecătorești, în cazul în care una dintre părți nu își execută una dintre obligațiile 

asumate prin prezentul contract sau în cazul în care cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de 

prezentul contract fără acordul scris al celeilalte părți. 

Art.7.Încetarea contractului nu are nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părți. 

Art.8.Prezentul contract încetează de drept în situația în care prestatorul se află în stare de insolvență sau 

faliment. 

 

Cap.14. DISPOZIȚII FINALE 

Art.1.Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Art.2.Modificarea contractului se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante. 

Art.3.Prezentul contract , împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său , reprezintă 

voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea , anterioară sau ulterioară încheierii lui. 

 

 

 

Părțile au înțeles să încheie azi, _________________,  prezentul contract in 2 exemplare, unul pentru 

achizitor și unul pentru prestator. 

 

 

         

 ACHIZITOR ,                                                                                         PRESTATOR,                                                                    

Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași                              ____________________________             

 

Manager ,                                                                                                                                        Director,                  

Teodorescu Georgiana Iuliana                                           _________ 

 

 

 

 

 

Compartiment contabilitate , 

Viza CFP  

 

 

  

 

 


