
CONTRACT DE PRESTATIE ARTISTICA

. PARTILE CONTRACTANTE 

1.1. Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti - PROEDUS, cu sediul in Splaiul 

Independen�ei num�rul 2. sect 5. Bucure_ti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director - Florin 

Diaconescu, în calitate de Beneficiar. pe de o parte, 

1.1. 

Si 
1.2. S.C ARTIZTHICK CENTER SRL-D. cu sediul in Bucure_ti, Str. Vasile Topliceanu. numärul 

3. bl. P66, scara 1. ap. 28. inmatriculata la ORC sub nr. J40/10564/27.08.2015, C.I.F 34938885. 

reprezentat de dna. Oana Neagu. , in calitate de Prestator, pe de alta parte. 
au convenit sa incheie prezentul contract de prestäri servicii artistice. cu respectarea 

urm�toarelor clauze: 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul contractului il repezinta asigurarca de catre PRESTATOR a prezentei urmatorilor artisti
dansatori, pentru sustinerea unui moment artistic in conformitate cu solicitarea Beneficiarului, in 

cadrul evenimentului ,.VisualArt-Underval", organizat de c�tre Beneficiar în Parcul Tineretului, 

intrarea Gh. Sincai, din Bucuresti astfel: 

23 iunie 2018 
Intervalul orar 14:00 -18:00 cursuri de dans pe diverse stiluri din aria streetdance si breakdance 
Intervalul orar 18:00 -22:00 concurs de dans pentru copii si profesionisti, pe mai multe categorii.

24 iunie 2018 
Intervalul orar 14:00 -18:00 cursuri de dans pe diverse stiluri din aria streetdance si breakdance
Intervalul orar 18:00-22:00 concurs de dans pentru copii si profesionisti, pe mai multe categorii. 

III. DURATA CONTRACTULUI �I LOCUL DE EXECU�IE 
Contractul se incheie pe o perioad� începänd cu data semn�rii sale _i pân� la stingerea tuturor 

obliga�iilor contractuale.

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Obiectul �i pre�ul contractului

4.1.1 Achizitorul se obligá så pläteasc� prestatorului pretul convenit pentru îndeplinireacontractului
de servicii prev�zute în propunerea financiar� a ofertantului

4.1.2. Pretul presta�iei este de 29.910 lei (neplatitoare de TVA) 
4.1.3. Beneficiarul servicilor se oblig� s� pläteasc� pre�ul convenit, în contul Prestatorului, indicat

in contract, in termen de maxim 60 de zile de la eliberarea facturii fiscale �i dupa finalizarea 
presta�iei artistice, în baza unui proces verbal de recep�ie, corect intocmit �i semnat de catre 

ambele p�r�i 
4.1.4 Daca Beneficiarul nu va plati pretul convenit in conditiile si termenele stabilite prin prezentul

contract, acesta va fi tinut la plata unor penalizari in cuantum de 0,1% pe zi de intarziere. 

4.2 . Documentele contractului 
Documentele contractului sunt:4.2.1

- Propunerea financiar� a ofertantului

V. CONDITIILE DE PRESTARE 
5.1 Prestatia artistului va consta in sustinerea unui moment artistic de catre artistii dansatori, conform 

programului comunicat de prestator;



.Artistul va folosi materialele proprii pentru realizarea prestael, 

VI. DREPTURILE SI OBLIGA�IILE P�R�ILOR

Drepturile si obligatiile Prestatorului: 
6.1. Prestatorul de servicii artistice se oblig� s� asigure prezen�a trupei de street-dance, la spectacol,

in datale stabilite prin prezentul contract, cu 30 de minute inainte de începerea acestuia; 

6.2. Prestatorul va face toate demersurile artistice, în spiritul bunei colabor�ri cu acesta, asiguränd un 

nivel ridicat al prestatiei ce face obiectul prezentului contract;

6.3 Prestatorul se obliga ca prin prezenta si comportamentul artistilor pe scena sa nu pericliteze 

imaginea Beneficiarului. Astfel , este interzis consumul de alcool al artistilor si folosirea de catre 

acestia a unui limbaj verbal si corporal neadecvat si obscen, inaintea si in timpul spectacolului

cat si in locul de desfasurare al evenimentului; 

6.4 In situatia in care Prestatorul incalca prevederile punctului 6.3, acesta va plati Beneficiarului, cu 

titlu de penalitati, un cuantum de 50% din contravaloarea acestei prestati 

6.5. In situatia in care Prestatorul nu poate asigura prezenta artistilor in conditiile stabilite la punctul 

II, atunci acesta este obligat sa anunte Beneficiarul asupra imposibilitatii sale, cu cel putin 5 zile 

inainte de data stabilita pentru prestatie;
6.6 In cazul in care obiectul contractului nu va fi realizat in tot sau in parte din vina exclusiva a 

Prestatorului, acesta va plati Beneficiarului, cu titlu de penalitati, un cuantum de 50% din 

contravaloarea acelei prestatii sau va pune la dispozitie, cu acordul partilor, o prestatie 

echivalenta din punct de vedere artistic. 

Drepturile si obligatiile Beneficiarului: 

6.7 Beneficiarul are dreptul de a captura foto si video prestatiile artistilor mentionati la punctul II; 

6.8 Beneficiarul se obliga sa foloseasca imaginile obtinute in urma fixarii prestatiei artistilor numai

in scopul promovarii si justificarii activitatii beneficiarului si pentru postarea acestora pe site-ul

propriu. 
6.9 Beneficiarul se oblig� s� recunoasc� _i s� garanteze respectarea tuturor drepturilor morale ale 

ARTISTULUI reprezentat de Prestator. 

6.10 Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul contractului in termenul si in conditiile stabilite la 

punctul 4.2. 

ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
Prezentul contract înceteaz� de plin drept, f�r� a mai fi necesar� interven�ia unei instante 

judec�tore_ti, în cazul în care una dintre p�r�i:
- Este declarat� în stare de incapacitate de pl��i sau a fost declan_at� procedura de lichidare

(faliment) înainte de începerea execut�rii prezentului contract;

-Cesioneaz� drepturile �i obliga�ile sale, preväzute de prezentul contract unui tert, f�r� acordul 

celeilalte p�r�i; 
- I_i încalc� vreuna dintre obliga�iile sale, dup� ce a fost avertizat�, printr-o notificare scris�, de 

c�tre cealalt� parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract.

VII. 

VIII. FOR�A MA.JOR� 
8.1. Nici una dintre p�r�ile contractante nu r�spunde pentru neexecutarea la termen sau/_i pentru

executarea în mod necorespunzator total sau par�ial - a oric�rei obligatii care ii revine în baza 

prezentului contract, dac� neexecutarea sau executarea necorespunz�toare a obliga�iei respective 
a fost cauzat� de for�a major�, a_a cum este aceasta definit� de lege.

8.2. Orice modificare în programul evenimentului datorat� unei situatii de fort� major�, independent� 

de culpa Prestatorului, în care s-ar afla unul dintre arti_tii care particip� la realizarea programului 

preväzut în desf�_ur�tor, va fi rezolvat� constructiv, cu acordul ambelor p�r�i, Prestatorul fiind

in acest caz exonerat de orice r�spundere. 



IX. LITIGII 
9.1. P�r�ile au convenit ca toate neîn�elegerile privind validitatea prezentului contract sau reZuitate 

ain interpretarea, executarca ori încetarea acestuia s� fie rezolvate pe cale amiabil� de 

reprezentan�ii lor. 
9.2. In cazul in care nu este posibil� rezolvarea litigiilor pe cale amiabil�, p�r�ile se vor adresa 

instan�elor judec�tore_ti competente.

X. PENALIT��I
10.1. Dacä, din motive subiective Prestatorul renunt� la onorarea serviciilor asumate prin prezentul 

contract, se oblig� s� restituie Beneficiarului toate cheltuielile efectuate de cätre acesta în vederea 
realiz�rii spectacolului sus men�ionat, plus o penalizare de 10% din suma rezultat�.

10.2. In cazul în care Beneficiarul anuleaz� spectacolul in ziua punerii acestuia în scen�, se obligä la 
plata integral� a sumei din contract, în baza facturii emise de Prestator la momentul comunic�rii 
anul�ii evenimentului. Termenul de plat� este de maxim 30 zile de la data emiterii facturii. 

XI. CLAUZE FINALE
T1.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adi�ional încheiat între p�r�ile 

contractante. 
11.2. Prezentul contract reprezint� vointa p�r�ilor _i înlätur� orice alt� întelegere verbal� dintre 

acestea, anterioar� încheierii lui. 
11.3. În cazul în care pär�ile i_i încalc� obliga�iile lo, neexercitarea de partea care sufer� vreun 

prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bänesc a obliga�iei 

respective nu înseamn� ca ea a renun�at la acest drept al s�u. 
11.4. Prezentul cpntract a fost incheiat intr-un numär de 2 (dou�) exemplare, astäzi

C S..., data semn�rii lui. 
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