
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII $I CREATIE
Nr. 58 124.09.2021

I. PARTILE CONTRACTA}{TE

1.1. S.C. ARTBITE CRAFTSHOP S.R.L., cu sediul social in BUCURESTI, str.

lon Brezoianu, nr.35, et.2, ap.3, inregistratd la Registrul Come(ului sub nr.

J40110098/22.06.2017. cod unic de inregistrare 37821153. Trezorerie sector 1. cont
RO72TREZ70I5069XXX0l9177, reprezentatd de Dan Adrian, in calitate de asociat unic si

administrator, denumita in continuare PRESTATOR,

1.2. INSTITUTUL NATIONAL PENTRU STUDIEREA HOLOCAUSTULUT
DIN ROMANIA "ELIE WIESEL" (INSHR-f,W), cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Dacia,

nr.89, sector 2, cod fiscal nr.18098352, reprezentat legal prin domnul Alexandru FLORIAN.
in calitate de Director General, denumit in continuare BENEFICIAR,

II. OBIECTUI, CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului conste in servicii de proiectare Ei execu{ie pentru
standuri expozi{ionale (rame metalice pentru panouri expozi{ionale), care urmeazd a fi
utilizate pentru expoziliile ,,Povestiri din Holocaust", organizate in cadrul proiectului Zocal

./iames for understanding victimhood and upli/iing awareness. Romania ond the Holocoust
(Cadre locale de in[elegere a victimei. Rom6nia qi Holocaustul), implementat de lnstitutul

,,Elie Wiesel" in gase jude(e din Romrinia (Suceava, Bacdu, Vrancea, Galali, Argeq Ei

Craiova), astfel:
- proiect tehnic stand expozi(ional, sub formii de ramii metalicl cu sistem de

prindere panou pe tabll perforati, dimensiuni H200cmxLl00cm.
- execu{ie l6 buc. stand expozifional, conform proiect, dimensiuni

H200cmxLl00cm, vopsit in cimp electrostatic.
2.2. Obiectul de activitate al prezentului contract poate fi dezvoltat de pdrti prin acte

aditionale.

III. DURATA CONTRACTULUI

3 . L Contractul se deruleazd in peioada 24 .09 .2021 - 19 .l | .2021 .

3.2. PRESTATORUL va livra standurile expozilionale la sediul Institutului, pini la

data de 19.11.2021.



IV. VALOAREA CONTRACTULUI $I CONDITII DE PLATA

4.1. Costul serviciilor de creafie prevezute de prezentul contract este de 31.000 lei.
4.2. BENEFICIARUL se obligd sa plAteasci prelul integral, in termen de 30 zile de la

primirea facturii, dupi receplionarea lucrdrii, in contul PRESTATORULUI.

V. OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. PRESTATORUL se obligd:

a) sd realizeze proiectul tehnic al standurilor expozilionale conform pct. 2.1 din prezentul

contract, la termenele qi in condiliile stabilite de comun acord cu BENEFICIARUL;
b) si execute standurile expozilionale la termenul convenit, conform proiectului tehnic

agreat cu BENEFICIARUL;
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5.2. BENEFICIARUL se obligd:

sf, prezinte PRESTATORULUI cerinlele sale de realizare a standurilor expozitionale;
sd-qi dea acordul sau sd transmid observaiiile PRESTAORULUI, dupd caz, in cel mai

scurt timp, pentru proiectul prezentat;

sI aprobe forma finald a materialelor realizate;

sd faca receplia standurilor executate;

sA plAteasca preful contractului in cuantumul qi la termenul stabilit.

VI. CI,AUZA PENALA

VII. CLAUZE DE VALIDITATE

7.1. Rezilierea totald sau pa4ialA a clauzelor prezentului contract nu are nici un efect

asupra obligaliilor deja scadente intre pdr(i.

7.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de naturd sd inliture rispunderea pdrtii

care, din culpa sa, a determinat incetarea contractului.
7.3. PA4ile contractante nu vor putea cesiona drepturile qi obligatiile prev5zute de

prezentul contract unei te4e persoane frrI acordul expres, dat in scris, de cealalta parte.

7.4.Acordul scris trebuie comunicat cedentului in termen de 5 zile de la data la care

cedentul i-a cerut acest acord, in caz contrar prezumandu-se cd partea respectivd a consimfit

cesiunea contractului.
7.5. Prezentul contract irrceteazA de plin drept, frrd a mai fi necesard intervenfia unui

tribunal arbitraVunei instante j udecdtoreqti. in cazul in care una dintre perti:

a) cesioneaza drepturile qi obligatiile sale prevezute de prezentul contract fErd acordul

celeilalte pa(i;
b) incalcd vreuna dintre obligaliile sale, dupE ce a fost averliz.atd, printr-o notificare

scris5, de citre cealaltd parte, ca o nou5 nerespectare a acestora;

6.1. Pentru neindeplinirea la timp sau indeplinirea necorespunzatoare a obligaJiilor
contractuale, partea in culpl se obligd sa pldteasca penalitati de 0,04oh pe zi de intdrziere din
valoarea contractului.



c) este declaratd in incapacitate de platd sau a fbst declan$atA procedura de lichidare
judiciard (faliment) inainte de inceperea executdrii prezentului contract.

7,6. Partea care invocA o cauzA de incetare a prezentului contract o va notifica
celeilalte pd(i cu cel pulin l0 zile inainte de data la care incetarea vrrneazd sd-qi produci
efectele.

7.7. Rezllierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaliilor deja
scadente intre pa4ile contractante.

VIII. FORTA MA.IORA

X. DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA MATERIALELOR

10.1. Dreptul de proprietate asupra materialelor produse de cere PRESTATOR qi

prezentate publicului prin intermediul mass-media precum qi prin alte mijloace de publicitate

apa(ine BENEFICIARULUI, cu condilia de a-gi fi executat obligalia de platd prevdzutl de

prezentul contract.

10.2. BENEFICIARUL are dreptul sd foloseascd oricind materialele produse de

cdtre PRESTATOR prin efectul prezentului contract, dupA incetarea acestuia, IErS o alti plat6,

suplimentari.

8.1 . Nici una dintre pdrlile contractante nu rispunde de neexecutarea la termen sau de

executarea in mod necorespunzdtor - total sau pa4ial a orichrei obligaJii care ii revine in
baza prezentului contract, dacd neexecutarea sau/qi executarea obligaliei respective a fost
cauzati de forla majord aqa cum este definitd de lege.

8.2. Partea care invoci forfa majord este obligatd sI notifice celeilalte parti, in
termen de 5 zile de la producerea evenimentului ;i si ia toate mlsurile posibile in vederea

limitirii consecin(elor lui.
8.3. Dacd in termen de l0 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteazi,

pdrtile au dreptul si-;i notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, lErI ca vreuna

dintre ele si pretindd daune-interese.

IX. NOTIFICARILE iNTRE PARTI

9.1. in accepliunea pirlilor contractante, orice notificare adresat6 de una dintre
acestea celeilalte este valabil indeplinitii daci va fi transmisi la sediul prevAzut in partea

introductivd a prezentului contract.

9.2. in cazti in care notificarea se face pe cale po$tal5, ea va fi transmisd prin

scrisoare recomandatd, cu confimrare de primire (A.R.) qi se consideri primitd de destinatar la

data menJionatd de oficiul poltal primitor pe aceastd confirmare.
9.3. Notificdrile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre pI(i, daci nu

sunt confirrnate prin intermediul uneia dintre modalitAlile prevazute la alineatele precedente.



XI. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

11.1. Parlile se obligl se pesteze confidenlialitatea datelor, informaliilor qi

documentelor pe care le vor deline ca urnare a executhrii prezentului contract.

XII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

12.1. in cazul in care eventualele neinlelegeri privind validitatea prezentului

contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea lui nu se vor putea rezolva pe

cale amiabild, pd4ile se vor adresa instanlelor judecdtoreqti competente.

13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adilional incheiat intre
pArtile contractante.

13.2. Prezentul contracl reprezinta voin{a pA4ilor $i inllturd orice altd inlelegere

verbalS dintre acestea, anterioard sau ulterioard incheierii lui.
13.3. Prezentul contract s-a incheiat in 2 (doud) exemplare originale, cate unul

pentru fiecare parte, astizi 24.09 .2021 .
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