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CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII

Nr. S12 31/ 19.11.2021
Nr. INSHR-EW 691 19.11.2021

Prezentul contract de prestdri de servicii ("Contractul") s-a incheiat astazi, 19.11.2021, intre:

STUDIO TWELVE SRL, cu sediul social in Municipiul Bucuresti, sector 5, Sos.Salaj nr.135, 81.68,
Et.4, Ap.36, inregistrate la RC sub nr. J4011525812013, CU126344539, atribut fiscal RO, avand cont
IBAN: RO10TRE27055069XXX012188 deschis la Trezorerie, Sector 5, in calitate de administrator,
denumit in continuare "Prestatorul" pe de o parte,

9r

1. DEFINITII

,,Parte" inseamnd fie Prestatorul fie Beneficiarul iar "P5(i" inseamne ambii.

"Proiect" inseamna orice solicitare de Servicii adresata de catre Beneficiar Prestatorului in temeiul
Contractului, dupa agrearea de catre Parti a termenilor comerciali.

"Serviciile" inseamna serviciile prestate de catre Prestator in baza Contractului constand in principal
in operatiunile descrise la arl..2.1. de mai jos precum si in orice alte operatiuni si servicii agreate de
catre Parti prin Acte Aditionale.

2. OBIECTULGONTRACTULUI

2.1. Obiectul Contractului: "Sondaj national - teme referitoare la evolutia discursului
extremist in Romania, precum si perceptii despre fenomenul antisemit" consta in tealizatea
unui sondaj reprezentativ, in luna noiembrie, pe baza chestionarului trimis (23 de intrebari + variabile
socio-demografice), precum si prelucrarea datelor si prezentarea rezultatelor.
ln urma analizei bazei de date furnizatd, Prestatorul urmeazi sd intocmeascd un raport de cercetare
detaliat cu profile socio-demografice si corelatii in format .PPT.
Raportul va conline frecvenfele absolute gi categoriile socio-demografice, precum si informatii
despre profilele respondentilor pentru fiecare intrebare in parte.

2.2. Ambele Pd(i vor desemna persoane de contact competente care sd fie la dispozitia celeilalte

INSTITUTUL NATIONAL PENTRU STUDIEREA HOLOCAUSTULUI DIN ROMANIA 'ELIE
WIESEL", cu sediul social in lVlunicipiul Bucuregti, sector 2, strada Bulevardul Dacia nr. 89, cod
unic fiscal 18098352, avand cont IBAN: RO31TREZ70220G365000XXXX deschis la TREZORERIE
sector 2, Bucuresti, reprezentate legal de Alexandru Florian, in calitate de Director General,
denumita in continuare "Beneficiarul", pe de alte parte,

"Zi Luqaloare" inseamna orice zi a septemanii exceptand zilele de sambat5 9i de duminicd gi

sarbatorile legale din Romania.



Pd(i, in timpul orelor de lucru obisnuite. Aceste persoane de contact trebuie si aibd autoritatea de
a lua deciziile tehnice de specialitate 9i de a-si asuma obligatii in numele Partii pe care o reprezinta.

3. DURATACONTRACTULUI

3.1. Prezentul Contract este valabil o luna de zrle, incepand cu data semnarii, cu exceptia cazului
in care nu inceteaza anterior acestei date, potrivit art. 9.

3.2. Contractul poate fi prelungit prin act aditional, inainte de expirarea duratei Contractului.

4. MODALITATI SI TERMENE DE PLATA

4.2. Plata Serviciilor stabilite se va realiza in termen de maxim 30 zile de la data emiterii facturii
de Prestator.

4.3. Plata pretului Serviciilor se va realiza prin transfer bancar doar in contul de Trezorerie al
Prestatorului.

4.4. in cazul in care Beneficiarul nu plateste oricare din sumele datorate Prestatorului in
conformitate cu aceastd clauzd, la datele scadente mentionate mai sus, Beneficiarul va plati
Prestatorului penalitati de intarziere de 0,04% din sumele datorate, pentru fiecare zi de int6rziere.

5 OBLIGATIILE PARTILOR

Prestatorul are urmatoarele obligatii:5.1.

a) Sa presteze Serviciile in conformitate cu dispozitiile Contractului;
b) Sd realizeze Serviciile in conformitate cu standardele general acceptate de calrtate privind tipul

de servicii ce formeazd obiectul Contractului;
c) Sd il informeze pe Beneficiar in cazul aparitiei unor situatii neprevazute care impiedicd

desfigurarea oricarui Proiect contractat;
d) Sd asigure deplina confidenlialitate a informatiilor in folosul exclusiv al BENEFICIARULUI;
e) Prestatorul va asigura resursele umane necesare pentru realizarea obiectului acestui Contract

si va realiza serviciile cu maxim de responsabilitate si profesionalism.
f) La finalul fiecarei luni, Prestatorul are obligatia incheierii cu Beneficiarul a unui proces verbal de

confirmarea a realizarii serviciilor conform clauzelor contractuale.

5.2. Beneficiarul are urmatoarele obligatii:

a) Sa-i puna la dispozitie Prestatorului toate datele, informatiile aflate in posesia sa gi resursele
necesare pentru executarea Serviciilor gi/sau a oricaror altor obligatii ale Prestatorului prevdzute
in Contract;

b) Sa plateasca preturile stabilite pentru Servicii, in conformitate cu prezentul Contract si cu Actele
Aditionale;

c) Sa asigure colaborarea deplind a personalului siu cu Prestatorul 9i si asigure condiliile
necesare pentru executarea Contractului; in cazul in care Beneficiarul nu indeplinegte aceste
obligalii, termenele de executare a Serviciilor se prelungesc automat in mod coresPunzator;

4.1. Valoarea contractului este de 44.520 (patruzecisipatrumiicincisutedouazeci) RON la care se
adauga TVA.



6.1. Strategiile de relatii publice, proiectele, precum si orice alte programe elaborate de Prestator
in derularea prezentului Contract, constituie obiect al proprietatii intelectuale a acestuia, beneficiind
de protectie in conformitate cu legislatia in vigoare privind drepturile de autor si drepturile conexe.
6.2. Drepturile de utilizare a matenalelor si proiectelor elaborarte de Prestator in cadrul
prezentului Contract, se transmit Beneficiarului in momentul incasarii contravalorii fiecarui
material/proiect predat Beneficiarului, in conformitate cu conditiile prevazute b An.2 si 4 din
prezentul Contract.

7. PROTECTIADATELOR

7 .1 . Pd(ile sunt congtiente de faptul ce normele europene din Regulamentul 67912016 se aplicd
oricdrui operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeani si oric6rei persoane care
prelucreaze date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeand sau care
le furnizeazd servicii. Pnn urmare, P5(ile confirma respectarea deplin6 normele gi obligatiile impuse
de dispozitiile in vigoare, privind proteclia datelor cu caracter personal.

8. CONFIDENTIALITATE

8.1. Ambele Pa(i vor pastra strict confidenlial gi nu vor dezvdlui continutul prezentului Contract,
inclusiv toate anexele ii acte aditionale la acesta, executarea Proiectelor, inclusiv toate planurile,
descrieri de echipamente, fotografii, desene, etc., orice date, informatii, precum gi orice informatii
care pot ajunge la cunostinta lor in virtutea sau in legatura cu relatia de afaceri create prin prezentul
Contract, indiferent dacd datele gi/sau informatiile au fost transmise verbal, in scris, 9i/sau prin
mijloace electronice - $i in cazul din urma, indiferent de natura mUlocului sau a suportului de date
("1 nformalii Confidentiale").

8.2. Ambele Pd(i vor pastra confidentialitatea lnformaliilor Confidenliale 9i se vor abtine sa le
divulge unor te(e pe(i. Cu toate acestea, Prestatorul poate divulga informatii despre acest Contract
$i Proiect persoanelor implicate in executarea Proiectului $i, in masura necesard pentru indeplinirea
operatiunilor legate de Proiect.

8.3. lnformatiile Confidentiale includ, dar nu se limiteazi la, datele gi informaliile de orice fel, fdrd
a aduce atingere dispozitiilor contrare stabilite in prezentul Contract. lnformatiile Confidentiale nu
vor fi considerate ca fiind Informatii Confidenliale in sensul prezentului Contract in cazul in care:

i. aceasta sunt sau devin cunoscute publicului, din motive care nu sunt tin de culpa Pd(ilor;
ii. s-au aflat deja in posesia Pd(ilor inainte de semnarea prezentului Contract, fdrd ca nici
un fel de obligatii legale sa fi fost incdlcate gi fara sa fi ficut obiectul nici unor restrictii cu privire la
folosirea sau divulgarea acestora;
iii, au fost realizate in mod independent de cdtre Pe(i, fera ca o astfel de imprejurare sa
constituie o incAlcare a prezentului Contract.

8.4. Obligaliile de confidentialitate rdm6n fn vigoare si dupd ?ncetarea Contractului, indiferent
de motivele terminarii acestuia 9i pentru o perioadd nedeterminate de timp.

8.5. Prin derogare de la orice fel de prevederi contrare, Prestatorul are dreptul de a folosi
Proiectele pentru scopuri publicitare sau ca proiect de referintd (inclusiv pe site-ul seu sau in cadrul
unor contacte personale cu eventuali parteneri comerciali, clienli sau reprezentanti mass-media).

6. DREPTURILE DE PROPRIETATE



9. iNcetlnelcoNTRAcruLUt

9.1 . Prezentul Contract inceteaze in urmatoarele situatii

9.2. P6ni la incetarea prezentului Contract, ambele Peti trebuie se indeplineasce toate
obligaliile care le revin in temeiul prezentului Contract. lncetarea prezentului Contract nu exonereazd
pe niciuna din Pi(i de obligatiile care le revin sau de responsabilitatile asumate in conformitate
cu prezentul Contract gi care apar pane la data incetarii.

9.3. Toate Serviciile prestate efectiv in conformitate cu Contractul pane la data efectivd a
terminarii, care nu au fost inca facturate, vor fi plitite. Facturarea serviciilor efectuate inainte de
terminarea prezentului Contract va fi efectuata in conformitate cu dispozitiile prezentului Contract.

.IO. FORTA MAJORA

10.1 . in cazul in care un eveniment considerat ca fo(6 majord impiedice o Parte sa-si
indeplineasca obligaliile sale in conformitate cu Contractul, executarea obligatiilor sale se amane
atata timp cat persistd cazul de fo(d majord. Astfel de evenimente exonereaza o Parte de obligaliile
care ii revin numai in cazul in care determina imposibilitatea de executare a cerinlelor prezentului
Contract gi nudoarincazul in care evenimentul are drept rezultat ca executarea Contractului sa fie
mai dificili sau mai costisitoare.

a) in baza acordului ambelor Pa(i, la data stabilita de acestea;
b) conform clauzei 3 de mai sus;
c) cu efect imediat, fird nicio altd formalitate, cu exceplia unei notificdri scrise din partea
celeilalte P6(i, in acest sens gi fdrd intervenlia instanlei, in cazul in care oricare dintre Pe(i, in orice
moment pe durata prezentului Contract, devine insolvabile in conformitate cu oricare dintre
prevederile legale aplicabile referitoare la insolvenle sau face o cesiune voluntard a activelor sale in
beneficiul creditorilor sau este declarat in stare de faliment;
d) cu efect imediat, fird nici o alte formalitate, cu exceplia unei notificdri scrise din partea
celeilalte Pe(i in acest sens 9i fdri intervenlia instantei, in cazul in care Forta Majora impiedici pe
oricare dintre Pd(i sa-si indeplineasca obligatiilor sale contractuale, in conformitate cu prezentul
Contract, pe o perioade de peste 30 de zile de la data notificirii evenimentului de fo4a majore;
e) prin reziliere, fdrd intervenjia unei instanle, pe baza unei notificari de terminare scrisa
transmisa celeilalte Pd(i cu 30 de zile inainte de data termindrii (perioada de gratie), in cazul in care
cealalta Parte nu a reugit se-gi indeplineasce, si-a indeplinit in mod necorespunzator sau si-a
indeplinit cu int6zrere obligatiile sale contractuale pe o perioadd de 30 de zile.
f) prin denuntarea unilaterala a contractului de catre oricare dintre parti, cu respectarea
unui termen de preaviz de 10 zile; denuntarea nu produce efecte in privinta prestatiilor executate
sau care se afla in curs de executare.

10.2. Partea care invoce fo4a majord trebuie sd urmeze procedura urmdtoare pentru a fi exonerata
de obligaliile sale pe perioada evenimentului care constituie fo(e majora: va notifica pe cealalta
Parte la inceputul gi sfargitul preconizat al evenrmentului care constituie fo(d major6, in termen de
5 (cinci) de zile de la inceputul 9i sfdrgitul unui astfel de eveniment.

10.3. Evenimentele de fo(i major6 constau in circumstanle care sunt independente de vointa
Pe4ilor gi vor include, dar lara a se limita la, dezastre, cutremure, taifunuri, greve la nivel national si
greve de ramura, inundalii.

4



10.4. in cazul in care durata evenimentului care constituie fo(d ma,jori depagegte 30 (treizeci) de
zile succesive, cealaltd Parte are dreptul de a rezilia Contractul, fdre nici un fel de alte formalite$,
prin trimiterea catre cealalte Parte a unei notificari scrise, potrivit art. I de mai sus.

11. NOTTFTCAR|

11.1. Toate notificarile sau alte comuniceri care urmeaza sd fie trimise de oricare Parte celeilalte
Pd(i in temeiul prezentului Contract trebuie sd fie in limba romana gi, dacd nu se prevede altfel in
prezentul Contract, se considerd a fi fost efectuate in mod corespunzator daca sunt efectuate prin
pogtd electronicd sau prin alte mijloace ce asigure transmiterea textului actului s,i confirmarea primirii
acestuia, dacd partea a indicat sau va indica datele corespunzdtoare in acest scop.

12.1. Prezentul Contract va fi interpretat in conformitate cu legea romana.

12.2. Pd(ile convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului Contract sau rezultate
din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sd fie rezolvate pe cale amiabile de
reprezentanlri lor.

12.3. in cazul in care nu este posibile rezolvarea litigiilor pe cale amiabile, Pe(ile se vor
adresa instantelor judecetoregti competente din Bucuregti, Romania.

,I3. DIVERSE

Prezentul Contract poate fi modificat printr-un act adilional scris, semnat de catre ambele

13.2. Niciuna din Parti nu poate cesiona sau delega oricare dintre drepturile sau obligaliile sale in
conformitate cu prezentul Contract, in totalitate sau in parte, fdri acordul scris al celeilalte Pa4i.

13.3. Prezentul Contract (cu anexele gi termenii si conditiile aplicabile) constituie intregul acord
dintre Prestator $i Beneficiar cu privire la obiectul sau gi inlocuiegte toate intelegerile, comunicarile
sau acordurile verbale si scrise prealabile dintre Prestator gi Beneficiar.

13.4. Titlurile din acest Contract sunt doar pentru convenienta Si nu sunt utilizate pentru
interpretarea conlrnutului prezentului document.

13.5. Prestatorul este un prestator independent al Beneficiarului gi nu este un agent, angajat sau
asociat al Beneficiarului.

Prezentul Contract a fost incheiat in doua exemplare originale, din care un exemplar pentru fiecare
Parte, astezi, 19.11.2021.

10.5. Pe durata evenimentului de forle majord, nici o penalitate, dobanda sau a sanctiune nu
poate fi pretinsa de la Partea care se afla in imposibilitatea de a-si indeplini obltgatiile datorita
cazului de forta majora.

12. LEGEA APLICABILA SI SOLUTIONAREA LITIGIILOR

13.1.
Pe(i.



PRESTATOR

STUDIO TWELVE SRL
Prin Administrator,
Adrian CONSTANTIN

BENEFIC
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Emil
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