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CONTRACT	DE	PRESTĂRI	DE	SERVICII	
Nr:.......	din	................	

	
I.PĂRŢILE	CONTRACTANTE	
1.1.	 S.C.	 SASO	 EVENTS	 SRL-D,	 cu	 sediul	 social	 în	 Floresti,	 str.	 Porii,	 nr.134	 A,	 judet.	 Cluj,	 înregistrată	 la	

Oficiul	 Registrului	 Comerţului	 Cluj	 sub	 nr.	 J12/598/2015,	 cod	 fiscal	 	 34172124,	 având	 contul	 nr.	
RO36BTRLRONCRT0289654201,	deschis	 la	Banca	Transilvania	Cluj,	reprezentată	de	Marius	Chiorean,	
cu	funcţia	de	Administrator,	în	calitate	de	Prestator,	pe	de	o	parte,	

	şi		
1.2.
	 Dl/Dna……………………………………………..telefon,.......................................mail...............................................
......................	 domiciliat	 în	 ………………………..,	 str.	 ….……………….…………………...	 nr.	 ………..……….,	 bloc	 ………..,	
scara	 ..…..….,	 etaj	 ……..,	 apartament	 ……......,	 sector/judeţ	 ……………………..……,	 născut	 la	 data	 de	
………….………………………..,	 în	 …………………………….(localitatea)	 sector/judeţ	 ………………..….…………,posesorul	
buletinului/cărţii	de	 identitate	seria	…………..,	nr.	…………….…..,	eliberat	de	……………….……………,	cod	numeric	
personal	……………..………….……….......,	în	calitate	de	Beneficiar,	pe	de	altă	parte,		
	 au	convenit	să	încheie	prezentul	contract	de	prestări	de	servicii,	cu	respectarea	următoarelor	clauze:	
	
II.	OBIECTUL	CONTRACTULUI	
2.1. Obiectul	contractului	 îl	 reprezintă	 	servicii	de	organizare	si	coordonarea	a	unui	eveniment	festiv	 in	

data	de	..............................	Locatia	evenimentului	este:		
	
III.	DURATA	CONTRACTULUI	
3.1.	 Prezentul	 contract	 isi	 produce	 efectele	 incepand	 cu	 data	 de	 _______________,	 serviciile	 ce	 fac	

obiectul	acestui	contract	fiind	prestate	in	data	mai	sus	mentionata.	
	
IV.	PREŢUL	CONTRACTULUI	
4.1. Preţul	prestaţie	este	de	………………………..........	.	

	
4.2.			Preţul	se	va	plăti	în	numerar/cu	ordin	de	plată	în	contul	prestatorului,	la	termenul	stabilit	de	prezentul	
contract/eşalonat,	astfel:		

• avans	in	cuantum	de	30	%	la	data	semnarii	contractului		in	suma	de	......................	
• diferenta	 (70%),	 in	 valoare	 de	 ...................,	 dupa	 prestarea	 serviciilor	 in	 data	

de...........................	
In	cazul	platii	in	euro	se	va	calcula	la	cursul	BNR	din	ziua	platii.	

	
V.	OBLIGAŢIILE	PĂRŢILOR	
5.1		 Prestatorul	de	servicii	se	obligă:	

a) sa	presteze	serviciile	in	conditiile	cerute	de	beneficiar;	
b) sa	 presteze	 serviciile	 ce	 fac	 obiectul	 prezentului	 contract	 prin	 forte	 proprii	 sau	 prin	

colaboratori	 si	 sa	 depuna	 toate	 diligentele	 pentru	 prestare	 de	 servicii	 de	 calitate	 cu	
promptitudine,	inventivitate	si	profesionalism.	

c) …..…………………………………………………………………………...…;	
d) ................................................................................;	
e) ................................................................................;	
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5.2	 Beneficiarul	serviciilor	se	obligă:	
a) să-l	remunereze	pe	prestator	pentru	rezultatul	muncii	sale,	comform	punctului	4.1	si	4.2.	
b) sa	 informeze	 corect,	 complet	 si	 exact	 in	 scris	 Prestatorul	 asupra	 cerintelor	 sale	 si	 sa	

instiinteze	cu	promptitudine	si	 intr-un	termen	rezonabil	orice	schimbare	a	optiunilor	sau	
preferintelor	sale.	

c) ...................................................................................;	
d) ...................................................................................;	

VI.	CLAUZA	DE	CONFIDENTIALITATE	

6.1.		 Partile	se	obliga	sa	pastreze	confidentialitatea	datelor,	informatiilor	si	documentelor	pe	care	le	vor	
detine	ca	urmare	a	executarii	clauzelor	prezentului	contract.	

6.2								Prestatorul	va	putea	folosi	imagini/parti	video	rezultate	in	urma	prestarii	serviciilor	contractate	de	
catre	Beneficiar	cu		scop	de	promovare	pe	site-ul	propriu,	brosuri,	flyere	si	retele	de	socializare	(facebook,	
google+	etc),	fara	a	denigra	in	nici	un	fel	beneficiarul	si,	promovarea	fiind	exclusiv	a	serviciilor	oferite	de	
Prestator.	In	cazul	in	care	Beneficiarul	va	cere	ulterior	inlaturarea	unor	imagini	surprinse	la	evenimentul	sau,	
Prestatorul	va	lua	masurile	necesare	in	cel	mai		scurt	timp.	

VII.	ATRAGEREA	RASPUNDERII	CONTRACTUALE	

7.1.	Prestatorul	nu	poate	fi	tras	la	raspundere	de	activitatiile	Beneficiarului	ce	contravin	legii. 
7.2		Beneficiarul	va	raspunde	de	distrugerea	totala	sau	partiala	a	bunurilor	Prestatorului	folosite	in	prestarea	
serviciilor	daca	se	datoreaza	culpei	sale.	
7.3.	In	cazul	in	care,	PRESTATORUL	nu-si	indeplineste	toate	sau	o	parte	din	obligatiile	prevazute	in	acest	
contract,	in	masura	in	care	neindeplinirea	obligatiilor	este	dovedita	sau	recunoscuta,	acesta	va	restitui	
BENEFICIARULUI		contravaloarea	avansului	pentru	serviciului	neprestat,	fara	alte	obligatii	financiare,	morale	
sau	de	alta	natura.	
7.4.	In	cazul	in	care,	un	serviciu	nu	este	prestat	de	catre	Prestator	in	conformitate	cu	prezentul	contract,	in	
masura	in	care	Beneficiarul		face	dovada	prestarii	necorespunzatoare,	Prestatorul		va	restitui	Beneficiarului	un	
procent	din	pretul	serviciului	dovedit	ca	prestat	necorespunzator.	Acest	procent	va	fi	negociat	de	comun	acord	
cu	Beneficiarul,	dar	nu	va	putea	depasi	20%	din	valoarea	contractului.	
7.5.	In	cazul	in	care,	Beneficiarul	renunta	la	serviciile	contractate	in	tot	sau	parte,	Prestatorul		isi	rezerva	
dreptul	de	a	factura	Beneficiarului	30%	(valoarea	avansului)	din	valoarea	totala	a	pretului	contractului	sau	din	
pretul	serviciilor	la	care	a	renuntat.	
7.6.	In	cazul	in	care,	Beneficiarul	nu	informeaza	in	termen	util,	respectiv	5	zile,	despre	modificarea	optiunilor	
sau	preferintelor	sale	in	ceea	ce	priveste	serviciile	contractate,	Prestatorul		isi	rezerva	dreptul	de	a	nu	efectua	
modificarile	solicitate	de	catre	acesta.	
	
VIII.	ÎNCETAREA	CONTRACTULUI	
8.1.	 Prezentul	 contract	 încetează	 de	 plin	 drept,	 fără	 a	 mai	 fi	 necesară	 intervenţia	 unui/unei	 tribunal	

arbitral/instanţe	judecătoreşti,	în	cazul	în	care	una	dintre	părţi:	
-	 nu	 îşi	execută	una	dintre	obligaţiile	esenţiale	enumerate	 la	pct.	5.1	si	5.2,	 	din	prezentul	
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contract.	
-	 este	 declarată	 în	 stare	 de	 incapacitate	 de	 plăţi	 sau	 a	 fost	 declanşată	 procedura	 de	

lichidare	(faliment)	înainte	de	începerea	executării	prezentului	contract.	
-	 cesionează	 drepturile	 şi	 obligaţiile	 sale	 prevăzute	 de	 prezentul	 contract	 fără	 acordul	

celeilalte	părţi.	
-	 îşi	încalcă	vreuna	dintre	obligaţiile	sale,	după	ce	a	fost	avertizată,	printr-o	notificare	scrisă,	

de	 către	 cealaltă	 parte,	 că	 o	 nouă	 nerespectare	 a	 acestora	 va	 duce	 la	
rezoluţiunea/rezilierea	prezentului	contract.	

8.2.	 Partea	care	invocă	o	cauză	de	încetare	a	prevederilor	prezentului	contract	o	va	notifica	celeilalte	părţi,	
cu	cel	puţin	30	zile	înainte	de	data	la	care	încetarea	urmează	să-şi	producă	efectele.	

8.3.	 Rezilierea	prezentului	contract	nu	va	avea	nici	un	efect	asupra	obligaţiilor	deja	scadente	între	părţile	
contractante.	

8.4.	 Prevederile	 prezentului	 cuprinse	 in	 cap	 II.	 2.	 nu	 înlătură	 răspunderea	 părţii	 care	 în	mod	 culpabil	 a	
cauzat	încetarea	contractului.	

	
IX.	FORŢA	MAJORĂ	
9.1.	 Nici	una	dintre	părţile	contractante	nu	răspunde	de	neexecutarea	la	termen	sau/şi	de	executarea	în	
mod	necorespunzător	–	total	sau	parţial	–	a	oricărei	obligaţii	care	îi	revine	în	baza	prezentului	contract,	dacă	
neexecutarea	sau	executarea	necorespunzătoare	a	obligaţiei	respective	a	fost	cauzată	de	forţa	majoră,	aşa	
cum	este	definită	de	lege.	
9.2.	 Partea	 care	 invocă	 forţa	 majoră	 este	 obligată	 să	 notifice	 celeilalte	 părţi,	 în	 termen	 de	 5	 (zile),	
producerea	evenimentului	şi	să	ia	toate	măsurile	posibile	în	vederea	limitării	consecinţelor	lui.	
9.3.					Dacă	în	termen	de	5	(zile)	de	la	producere,	evenimentul	respectiv	nu	încetează,	părţile	au	dreptul	să-şi	

notifice	încetarea	de	plin	drept	a	prezentului	contract	fără	ca	vreuna	dintre	acestea	să	pretindă	daune-
interese.	

	
X.	NOTIFICĂRI	
10.1. În	accepţiunea	părţilor	contractante,	orice	notificare	adresată	de	una	dintre	acestea	celeilalte	este	

valabil	 îndeplinită	 dacă	 va	 fi	 transmisă	 la	 adresa/sediul	 prevăzut	 în	 partea	 introductivă	 a	
prezentului	contract.	

10.2. În	cazul	în	care	notificarea	se	face	pe	cale	poştală,	ea	va	fi	transmisă,	prin	scrisoare	recomandată,	cu	
confirmare	 de	 primire	 (A.R.)	 şi	 se	 consideră	 primită	 de	 destinatar	 la	 data	menţionată	 de	 oficiul	
poştal	primitor	pe	această	confirmare.	

		10.3.	 	 	Notificările	verbale	nu	se	iau	în	considerare	de	nici	una	dintre	părţi,	dacă	nu	sunt	confirmate,	prin	
intermediul	uneia	dintre	modalităţile	prevăzute	la	alineatele	precedente.	
	
XI.	LITIGII	
11.1.	 Părţile	 au	 convenit	 ca	 toate	 neînţelegerile	 privind	 validitatea	 prezentului	 contract	 sau	 rezultate	 din	

interpretarea,	executarea	ori	încetarea	acestuia	să	fie	rezolvate	pe	cale	amiabilă	de	reprezentanţii	lor.	
11.2.În	cazul	 în	care	nu	este	posibilă	 rezolvarea	 litigiilor	pe	cale	amiabilă,	părţile	 se	vor	adresa	 instanţelor	

judecătoreşti	competente	de	pe	raza	judetului	Cluj.	
	
XII.	CLAUZE	FINALE	
12.1.	 Modificarea	prezentului	contract	se	face	numai	prin	act	adiţional	încheiat	între	părţile	contractante.	
12.2.	 Prezentul	 contract,	 împreună	cu	anexele	 sale	 care	 fac	parte	 integrantă	din	 cuprinsul	 său,	 reprezintă	
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voinţa	 părţilor	 şi	 înlătură	 orice	 altă	 înţelegere	 verbală	 dintre	 acestea,	 anterioară	 sau	 ulterioară	
încheierii	lui.	

12.3.	 În	cazul	în	care	părţile	îşi	încalcă	obligaţiile	lor,	neexercitarea	de	partea	care	suferă	vreun	prejudiciu	a	
dreptului	 de	 a	 cere	 executarea	 întocmai	 sau	 prin	 echivalent	 bănesc	 a	 obligaţiei	 respective	 nu	
înseamnă	că	ea	a	renunţat	la	acest	drept	al	său.	

12.4.	 Prezentul	 contract	 cuprinde	12	 capitole	 si	 a	 fost	 încheiat	 într-un	 număr	 de	2	 exemplare,	 cate	 unul	
pentru	fiecare	parte,	astăzi	……………………….,	data	semnării	lui.	

	
	 			PRESTATOR		 	 	 																																																		BENEFICIAR	
						SC.	SaSo	Events	Srl-D	
	
Marius	Chiorean	-Administrator	
	


