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CONTRACT DE PRESTARI Sf,RVICII $I CREATIE
Nr.6/02.06.2020

I. PARTILE CONTRACTANTE

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

Brezoianu, nr.35, et.2, ap.3, iffegistratd la Registrul Comerlului sub nr. J40/10098/22.06.2017,

cod unic de inregistrare 37821153. Trezorerie sector 1, cont

RO72TREZ70l5069XXX0l9177, reprezenata de Dan Adrian, in calitate de asociat unic si

administrator, denumita in continuare PRESTATOR,

I.2. INSTITUTUL NATIONAL PENTRU STUDIEREA HOLOCAUSTULUI

DIN ROMANIA "ELIE WIESEL" (INSHR-EW), 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. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prestatorul va executa servicii de crealie pentru rcalizxea expoziliei p€rmanente

,,Pogromul de la laqi" care va fi inaugurati in Muzeul Pogromului de la Iaqi.

- Redesenarea planurilor Demisol qi Parter in 3D pentru realizarea spaliului interior $i

a expozigiei permanente pentru Muzeul Pogromului de la Iaqi aflat in clddirea fostei Chesturi

de la Iaqi situatd pe strada Vasile Alecsandri nr.6, laqi.

- Servicii de creafie machetd grafici pentru 40 de panouri expozilionale (demisol '17

bucA6, parter 16 bucili qi curtea exterioari 7 buca{i), interior/exterior, dimensiune 1025 mm

x1525 mm, care vor face parte din expozilia permanentA a muzeului.

2.2. Obiectul de activitate al prezentului contract poate fi dezvoltat de pdrfi prin acte

aditionale.

III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul se deruleazd pe perioada 02-06.2020 - 30.11.2020'

3.2. PRESTATORUL va livra macheta cu designul grafic al panourilor (demisol l7

bucaI, parter 16 bucAli qi curtea exterioari 7 bucdli) precum ;i redesenarea 3D ale spaliilor

Demisol 9i Parter, pregdtit5 pentru tipar, astfel:

- pAnd la data de 20.06.2020 render-ul 3D at spaliilor demisol gi parter;

- panh la data de 30.11.2020 macheta cu designul grafic al panourilor (demisol 17

bucdli, parter 16 buc[li qi curtea Qxterioarl 7 bucdti).
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IV. VALOAREA CONTRACTULUI $I CONDITII DE PLATA
4.1. Costul serviciilor de crea{ie prevAzute de prezentul contract este de 21.150 lei

TVA inclus.

4.2. BENEFICIARUL se obtigd sa plSteascd, in termen de 30 zile de la primirea

facturii, dupd receplionarea lucririi, in contul PRESTATORULUI astfel:

- render-ul 3D al spaliilor demisol qi parter in valoare de 3150 lei TVA inclus;

- macheta cu designul grafic al panourilor (demisol 17 bucdli, pa(er 16 buc51i 9i

curtea exterioard 7 buceli) in valoare de 18000 lei TVA inclus.

a)

b)

V. OBLIGATIILE PARTILOR
5.1. PRESTATORUL se obligd:

sd realizeze render-ul 3D al spaliului redesenat Parter qi Demisol la scara I : l.
sd rcalizeze conceptul grafic al panourilor expozilionale la termenele 9i in condiliile

stabilite de comun acord cu BENEFICIARUL;
sd rcalizeze graphic-design-ul panourilor expozilionale;

sd realizeze DTP (preg6tirea lucrdrii pentru tipar).

sa plateascA prelul contractului in cuantumul gi [a termenul stabilit astfel.

c)

d)

e)

5.2. BENEFICIARUL se obligi:
a) sd prezinte PRESTATORULUI cerinlele sale de realizare a panourilor expozilionale;

b) se-qi dea acordul sau si transmitii observaliile PRISTAORULUI, dupl caz, in cel mai

scurt timp, pentru proiectul prezentat;

c) si aprobe conlinutul qi forma finald a materialelor realizate;

d) sI pllteasca prelul contractului in cuantumul qi la termenul stabilit conform pct.4.2 din

contract.

VI. CLAUZA PENALA
6.1. Pentru neindeplinirea la timp sau indeplinirea necorespunzatoare a obligaliilor

contractuale, partea in culpd se obligl sa pleteasca penalitati de 0,04o/o pe zi de intdrziere din

valoarea contractului sau/qi daune-interese pentru pagubele suferite

vII. CLAUZE DE VALIDITATE
7.1. Rezilierea totala sau pa(iald a clauzelor prezentului contact nu are nici un efect

asupra obligafiilor deja scadente intre pe4i.

7.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de naturA se inldture rdspunderea pArdi

care, din culpa sa, a determinat incetarea confactului.

7.3. Pa4ile contractante nu vor putea cesiona drepturile 9i obligatiile previzute de

prezentul contract unei te4e persoane Iird acordul expres, dat in scris, de cealaltd 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 prezumdndu-se cE partea respectivd a consim{it

cesiunea contractului.
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7.5. Prezentul contract inceleazd de plin drept, frrd a mai fi necesartr intervenlia unui

tribunal arbitral/unei instante judecAtore$ti, in cazul in care una dintre pdrti:

a) cesioneaza drepturile gi obligatiile sale prevlzute de prezentul contract IEri acordul

celeilalte parti;

b) incalcd vreuna din obligaliile sale, dupl ce a fost avertizald, printr-o notificare scrisa,

de cdtre cealalti parte, ca o noud nerespectare a acestora;

c) este declarati in incapacitate de plati sau a fost declanqati procedura de lichidare

judiciar6 (faliment) inainte de inceperea executdrii prezentului contract'

7.6. Partea care invocd o cauzd de incetare a prezentului contract o va notifica

celeilalte pd4i cu cel pulin l0 zile inainte de data la care incetarea urmeazi sd-qi produci

efectele.

7.7. Piezilierca prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaliilor deja

scadente intre pdrlile contractante.

IX. NOTIFICARILE iNTRE PARTI

9.1. in accepliunea pA4ilor contractante, orice notificare adresatl de una dintre

acestea celeilalte este valabil indeplinitl dacd va fi transmisd la sediul prev5zut in partea

introductivi a prezentului contract.

9.2. i^ cazul in care notificarea se face pe cale po$tal6, ea va fi transmisd prin

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

data mentionatd de oficiul po$tal primitor pe aceastd confirmare.

9.3. Notificdrile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre p54i, daci nu

sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitelile prevlzute la alineatele precedente.

X. DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA MATERIALELOR
10.1. Dreptul de proprietate asupra materialelor produse de cdtre PRESTATOR qi

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

apa(ine BENEFICIARULUI, cu condilia de a-qi fi executat obligalia de platd prevlzuti de

prezentul contract.
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\TII. FORTAMAJORA
8.1. Nici una dintre pa4ile conEactante nu rlspunde de neexecutarea la termen sau de

executarea in mod necorespunzltor - total sau parJial - a oricirei obligalii care ii revine in

baza prezentului contract, daci neexecutarea sau/gi executarea obligaliei respective a fost

cauzate de fo4a majorl aqa cum este definitl de lege.

8.2. Partea care invoca fo4a majord este obligatd sA notifice celeilalte pd(i, in
termen de 5 zile de la producerea evenimentului qi sd ia toate mdsurile posibile in vederea

limitdrii consecinlelor lui.
8.3. Daci in termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteazd,

pSrtile au dreptul si-qi notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, IEri ca vreuna

dintre ele sd pretinda daune-interese.



10.2. BENEFICIARUL are dreptul sd foloseascd oricrAnd materialele produse de

citre PRESTATOR prin efectul prezentului contract, dupA incetarea acestuia, fEri o alti platd,

suplimentard.

XI. CLAUZA DE CONTIDENTIALITATE
11.1. P64ile se obligd sA pAstreze confidenlialitatea datelor, informaliilor qi

documentelor pe care le vor deline ca unnare a executdrii prezentului contract.

XIII. CLAUZE FINALE
13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre

pirfile contractante.

13.2. Prezentul contract reprezintii voinla p64ilor qi inlAturA orice altd inlelegere

verbalE dintre acestea, anterioard sau ulterioard incheierii lui.
13.3. Prezentul contract s-a incheiat in 2 (doud) exemplare, cAte unul pentru fiecare

parte, astiizi 02.06.2020 in 2 (doue) exemplare originale.

PRESTATOR:
S.C. ARTBITE CRAFTSHOP S.R.L.

Administrator,
Ad
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o

Contabil $ef
Magdalena SCU
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Scr:r116, 'r .
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XIL SOLUTIONAREA LITIGIILOR
12.1. in cazul in care eventualele nein{elegeri privind validitatea prezentului

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

cale amiabill, pirlile au convenit sd se adreseze instanlelor judecatoresti competente.
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