CONTRACT SUBSECVENT
DE PRESTĂRI DE SERVICII
NR. ......... DIN DATA ...............
1. Părţile contractante
În temeiul Legii nr. 98/2016
98/2016, privind achizițiile publice, prin Hotărârea Nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice deaplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s--a încheiat prezentul contract
subsecvent de servicii, între :

TEATRUL NATIONAL DE OPERETĂ ŞI MUSICAL „ION DACIAN”
DACIAN”, cu sediul în localitatea
București, Bld. Mihail Kogalniceanu nr. 70
70-72, sector 5,, cont IBAN RO32TREZ23G670304200130X
deschis la Trezoreria Sect. 5, C
CIF nr. 4340099, reprezentată prin D-na
na Bianca Ionescu Ballo – Director
General Interimar, D-naVioricaDragnea
naVioricaDragnea – Contabil Şef, în calitate deACHIZITOR
ACHIZITOR, pe de o parte
şi
S.C. ………..S.R.L., cu sediul în ………………….,, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
……………….., CUI …………………..
………………….., Cont deschis la Trezoreria ………., IBAN ……………..,
reprezentată prin ………………….
…………………., în calitate de …………………….,
……………………. denumită în continuare
“PRESTATOR”
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract- prezentul contract şi toate anexele sale;
b) Achizitor şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil Prestator ui de către Achizitor,, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunz
corespunzătoare
ătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) forţa majoră- reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantin
carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligaţiilor uneia din părţi;
e) zi- zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. –Prestatorul va presta Achizitorului servicii de sonorizare, inclusiv transport,montare și operare
echipamente, pentru repetiția generală aferentă și spectacolul “Bonjour, Bonne Nuit, Paris!” din data
................, ce va avea loc la Palatul Național al Copiilor, la adresa din Bd. Tineretului, nr. 8-10, Sector
4, București
4.2.-Pentru aducerea la îndeplinire a obiectului prezentului contract, Prestatorul va asigura
următoarele servicii:
 închirierea către Achizitora echipamentelor profesionale de sunet necesare bunei desfăşurări a
evenimentului mai sus menţionat;
 asigurarea personalului tehnic calificat în măsură să opereze în cele mai bune condiţii
echipamentele puse la dispoziţia Achizitorului.
 transport, montare, operare și demontare echipamente de către personalul Prestatorului, în
condiţiile stipulate în prezentul contract.
4.3.-Pentru realizarea obiectului prezentului contract, Prestatorul nu poate apela la subcontractori.
4.4.- Preţul convenit / estimat pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor furnizate,
plătibil Prestatorului de către Achizitor conform art. 8.5, este ........... Lei exclusiv TVA, pentru
perioada .................:
4.5.- Prețul total al contractului, inclusiv TVA, este ................... Lei (TVA 19%).
5. Durata contractului
5.1 – (1) Durata prezentului contract subsecvent își produce efectele începând cu data semnării de
ambele părți și este valabil până la data de...............
(2) Ȋn această perioadă se vor desfășura repetiția generală și spectacolul “Bonjour, Bonne Nuit, Paris!”
din ........., în conformitate cu oferta depusă, ce face parte integrantă din contract și cu obligațiile
asumate prin prezentul contract.
6. Documentele contractului
6.1. - Documentele contractului sunt:
- Anexa 1 - Caietul de sarcini asumat de Prestator;
- Anexa 2 - Propunerea tehnică;
- Anexa 3 - Propunerea financiară.
7.Obligaţiile principale ale Prestatorului
7.1-Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalism şi
promptitudine, în condiții de calitate, cu satisfacerea cerințelor achizitorului. Prestatorul are obligaţia
de a supraveghea modul de prestare a serviciilor, de a asigura resursele umane şi materiale necesare
îndeplinirii contractului.
7.2-Prestatorul este pe deplin responsabil pentru calitatea serviciilor prevăzute în contract și este
răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
7.3-Respectarea tuturor normelor legislative si tehnice aplicabile serviciilor prestate reprezinta
raspunderea integrala a Prestatorului, excluzând complet răspunderea Achizitorului.
7.4-Prestatorul se obligă să pună la dispoziţia Achizitorului echipamentele profesionale de sunet
necesare bunei desfăşurări a evenimentului;
7.5-Prestatorul se obligă să asigure personalul tehnic calificat în măsură să opereze în cele mai bune
condiţii echipamentele puse la dispoziţia Achizitorului;
7.6-Prestatorul se obligă să transporte, să monteze, să opereze şi să demonteze cu personalul propriu
tehnic calificat echipamentele tehnice şi accesoriile puse la dispoziţia Achizitorului, în vederea bunei
desfăşurări a evenimentului “Bonjour, Bonne Nuit, Paris!”.

2

7.8-Prestatorul se obligă sa remedieze imediat orice avarii, defectiuni ale echipamentelor. In situatia
in care aceasta remediere nu este posibila, Prestatorul va inlocui echipamentele defecte/avariate,
astfel incat desfasurarea evenimentului sa nu fie prejudiciata in niciun fel.
7.9-Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în
justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci
înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în
legătură cu serviciile prestate.
8. Obligaţiile principale ale Achizitorului
8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
8.2- Achizitorul se obligă să asigure accesul personalului Prestatorului la adresa menționată la art. 4.1
din prezentul contract, în vederea intervențiilor în caz de avarie și/sau în cazul întreținerii,
reconfigurării și depanării echipamentelor de sunet, ori de câte ori este necesar.
8.3 – (1)Achizitorul se obligă să comunice în termen de cel puțin 7 zile datele la care vor avea loc
repetiția generală și spectacolul.
(2) Achizitorul se obligă să asigure accesul în timp util în sala de spectacol, astfel încât amplasamentul
echipamentelor să se desfășoare în condiții normale de lucru.
8.4 – Achizitorul se obligă să pună la dispoziția Prestatorului atât scena, cât și fosa (spațiul adecvat
orchestrei de acompaniament) în condiții de spectacol cu cel puțin 2-3 ore înaintea începerii fiecărui
spectacol (repetitie) în vederea unui amplasament corespunzător al echipamentelor. Neîndeplinirea
acestor obligații exonerează Prestatorul de orice vină (culpă) în ceea ce privește calitatea serviciilor
prestate.
8.5- Achizitorul se obligă să plătească preţul către Prestator în termen de 30 (treizeci) zile de la
primirea facturii prestării serviciului, însoțită de raportul de activitate, în baza facturii comunicate de
Prestator. Comunicarea facturii catre Achizitor se va face si prin email la adresa
aprovizionare@opereta.ro, fără a exonera Prestatorul de obligația de a transmite factura în original în
vederea efectuării plății. Factura va conține în mod obligatoriu cel puțin urmatoarele elemente: date
de identificare ale Prestatorului, cont în Trezorerie, nr. si data facturii, descrierea servicilor, nr. și data
contractului în baza căruia au fost prestate serviciile, termen de plată, datele delegatului ce a transmis
factura.
9.Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi execute la termen, integral
sau in parte obligaţiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1%/zi de intarziere din
preţul contractului raportat la partea neexecutata din contract.
9.2 - În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite în prezentul contract, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1%/zi de intaziere din plata neefectuată. Valoarea penalităţilor
nu va depăşi cuantumul debitului datorat.
9.3-Penalităţile datorate conform clauzelor 9.1 și 9.2 curg de drept, fără punere în întârziere şi fără
îndeplinirea vreunei alte formalităţi, din data exigibilităţii obligaţiilor asumate conform prezentului
contract.
9.4- Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă dreptul
părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept şi de a pretinde plata de daune-interese.
9.5- Prestatorul este responsabil pentru îndeplinirea adecvată a obligaţiilor sale contractuale in raport
cu toţi colaboratorii pe care i-a implicat in derularea prezentului contract, angajaţi sau aflaţi în orice
altă relaţie contractuală cu Prestatorul.
9.6- Prestatorulnu va fi raspunzator pentru niciun prejudiciu de care ar suferi Achizitorul, prejudiciu
care nu este cauzat de culpa Prestatorului.
9.7.- Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată Prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă este declarat in stare de faliment,
cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire
pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.
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Clauze specifice
10. Alte responsabilităţi ale Prestatorului
10.1.- Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în
justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci
înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în
legătură cu serviciile prestate
10.2.- Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă,
cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în
contract sau în ofertele anexă la prezentul contract.
10.3 – (1) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu
prevederile prezentului contract.
(2) Totodată, Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa în utilizare a tuturor echipamentelor,
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată
durata contractului. Respectarea tuturor normelor legislative si tehnice aplicabile serviciilor prestate
reprezinta raspunderea integrala a Prestatorului, excluzând complet răspunderea Achizitorului.
10.4. Prestatorul este responsabil pentru îndeplinirea adecvată a obligaţiilor sale contractuale in
raport cu toţi colaboratorii pe care i-a implicat in derularea prezentului contract, atât angajaţi,
subcontractori sau aflaţi în orice altă relaţie contractuală cu Prestatorul.
11. Alte responsabilităţi ale Achizitorului
11.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care
acesta le-a cerut şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.
11.2.-Achizitorul are obligația de a informa Prestatorul, în mod complet și în timp util, asupra tuturor
elementelor care pot influența modalitatea de executare a obligațiilor de catre Prestator.
11.3.-Achizitorul va respecta dreptul de proprietate al Prestatorului asupra tuturor echipamentelor ce
fac obiectul prezentului contract și se obligă să le restituie după îndeplinirea obligațiilor asumate de
Prestator prin prezentul contract.
11.4.-Achizitorul nu va subînchiria, cesiona sau permite unei terțe părți folosirea echipamentelor
aparținând Prestatorului.
11.5. Achizitorul se obligă să depună diligențele necesare pentru păstrarea integrității echipamentelor
şi accesoriilor lor în zona de desfăşurare a spectacolului, după finalizarea spectacolului daca
personalul Prestatorului nu mai este prezent, până la ridicarea acestora de către Prestator.
12. Recepţie şi verificări
12.1 -Achizitorul are dreptul de a monitoriza și de a verifica îndeplinirea întocmai a obligațiilor
decurgând din prezentul Contract de către Prestator.
12.2.- Verificările vor fi efectuate de către Achizitor prin reprezentanții săi, în prezența
reprezentanților Prestatorului.
12.3 – (1) În cazul în care Achizitorul formulează o notificare prin care solicită clarificări cu privire la
serviciile furnizate, părțile vor soluționa diferendul cu privire la diferențe în decurs de maximum48
orede la data primirii de către Prestator a notificării.
(2) În cazul în care se dovedește că suma în discuție este datorată de Achizitor conform contractului,
Achizitorul va achita respectiva suma către Prestator în decurs de 7 (sapte) zile lucrătoare de la data
soluționării diferendului, pe baza facturii emise de Prestator și acceptate de Achizitor.
(3) În cazul în care, după expirarea termenului de 7 zile, părțile rămân în diferend cu privire la
cuantumul sumei datorate in urma recepției, Achizitorul va plăti Prestatorului de îndată suma
necontestată, conform facturii refăcute, urmând ca pentru restul de sumă părțile să se adreseze
organelor judiciare competente.
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13. Începere, finalizare, întârzieri
13.1 - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data menționată de Achizitor
conform art. 8.3.
13.2 - Serviciile furnizate în baza contractului trebuie livrate în termenul convenit de părţi.
13.3 - Orice întârziere în îndeplinirea contractului din culpa exclusiva a Prestatorului dă dreptul
Achizitorului de a solicita penalităţi Prestatorului, conform art.9.1.
14. Forţa majoră
14.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
14.2 -Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
14.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
14.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi
în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
14.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
14.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 30 zile,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilaltepărţi încetarea de drept a prezentului contract, fără
ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
15. Soluţionarea litigiilor
15.1 - Achizitorul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
15.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de
către instanţele judecătoreşti competente din România, de la sediul Achizitorului
16. Limba care guvernează contractul
16.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
17. Comunicări
17.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
17.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
18. Legea aplicabilă contractului
18.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
19. Cesiunea
19.1. Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract,
fără să obțină, în prealabil, acordul scris al Achizitorului.
19.2. Cesiunea nu va exoneraPrestatorul de nicio responsabilitate privind garanțiile și obligațiile
asumate prin prezentul contract.
20. Clauza de confidențialitate
20.1. Părțile contractante se obligă să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor
de care au cunoștință ca urmare a aducerii la îndeplinire a clauzelor prezentului contract.
20.2. O parte contractantă va fi exonerată de raspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare
la contract dacă:
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a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea sa fi fost primită de la cealaltă parte
contractanta, sau
b) informația a fost dezvaluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante
pentru asemenea dezvăluire, sau
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvaluie informația.
20.3. Nu intră în sfera de aplicare a acestui articol folosirea de catre Prestator a informațiilor privind
modul de organizare și desfasurare a evenimentului ( mijloace tehnice și organizatorice folosite),
informații, concepte idei, planuri, schițe si altele asemenea dezvoltate de către acesta în realizarea
obiectului contractului.
21. Ȋncetarea contractului
21.1.- Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe
judecătoreşti, în următoarele cazuri:
a) la expirarea duratei contractului subsecvent;
b) prin acordul comun al părților consemnat în scris;
c) în caz de dizolvare, lichidare, faliment;
d) în cazul retragerii autorizației Prestatorului.
21.2.-Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral acordul cadru printr-o notificare scrisă,
adresată prestatorului cu 5 zile înainte de data la care dorește să-și înceteze efectele acest acord, fără
nicio compensație. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare
pentru partea din acord îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acordului cadru;
21.3.-Rezilierea acordului cadru va opera de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a
prestatorului, fără încuviințarea vreunei instanțe de judecată și fără a mai fi necesară îndeplinirea
vreunei formalități prealabile și se va comunica în scris prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire dacă:
a) prestatorul nu își îndeplinește și nu respectă obligațiile asumate prin contractul subsecvent, în
condițiile și termenele prevăzute in acesta.
b) după semnarea acordului cadru, prestatorul cesionează drepturile sale din prezentul acord sau
subcontractează fără a avea acordul prealabil scris al achizitorului;
c) împotriva prestatorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la
fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna
intereselor financiare ale Achizitorului;
21.4.- În urma unui preaviz de 30 zile acordate achizitorului, prestatorul poate rezilia prezentul acordcadru dacă achizitorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată către prestator a sumelor datorate
acestuia în baza oricărei certificări din partea achizitorului, după expirarea termenului limită
prevăzut în contractul subsecvent.
21.5.- Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între
părţile contractante.
21.6.- Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat
încetarea contractului.
22 Clauze finale
22.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.
22.2. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre
acestea anterioară încheierii lui.
22.3. 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.
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Părţile au înteles să încheie azi ................. prezentul contract în 3 (trei) exemplare originale, unul
pentru Prestator si două pentru Achizitor.
ACHIZITOR

PRESTATOR

TEATRUL NATIONAL DE OPERETĂ
ŞI MUSICAL „ION DACIAN”

S.C. ………………… S.R.L.
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