
Contract Prestări servicii Foto-Video 
 
Data........................................................... 
 
 

 

1.Părțile contractante: 
 
-POPA I.M. CONSTANTIN P.F.A., nr. ORC: F15/761/2013, CUI: 31837851, cu sediul 
profesional în Comuna Runcu, Str. Siliștenilor, Nr.91, Jud. Dâmbovița, reprezentat de Popa 
Constantin, telefon: 0731611852, email: constantinpopaart@yahoo.com, în calitate de  
PRESTATOR 
 
-Și Dl/Dna .....................................................................cu C.I. seria............nr…….……….……... 

 

CNP………………………………….cu domiciliul în .................................................................... 
 
telefon..............................., email......................................................, în calitate de BENEFICIAR 
 
2.Obiectul acestui contract îl constituie evenimentul ....................................................................... 
 
din data ......................ora ................... locația................................................................................... 
 
3.Conținutul pachetelor: 
 
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………....................  
............................................................................................................................................................ 



4.Prețul prezentului contract este de ....................................lei, și se achită astfel: avans de 20% la 

întocmirea contractului, însemnând ............................... lei, 40% la finalul evenimentului și 40% 

la livrarea materialelor. 

 
5.Condiții de executare. Termenul de execuție al materialelor digitale foto/video este de 30 zile 

lucrătoare, plus 15 zile lucrătoare pentru machetarea albumelor și trimiterea lor la print, plus 15 zile 

lucrătoare pentru print (care se pot prelungi în funcție de gradul de ocupare al colaboratorului pe care 

PRESTATORUL îl contractează pe partea de print a albumelor). 

 

6.Fotografiile vor fi livrate în două formate: un format jpeg cu rezoluția optimizată pentru web, 

fotografiile având semnătura CONSTANTINPOPAART.RO, și un alt format jpeg cu rezoluția maximă, 

fără semnătură. 

 

7.Drepturi asupra imaginilor foto/video: PRESTATORUL își rezervă dreptul de a utliza eventual unele 

imagini foto și/sau video realizate în cadrul acestui Contract pentru promovarea activității sale, marketing, 

târguri, concursuri sau în scopuri educaționale, înclusiv în portofoliu și pe Internet. Eliminarea prezentei 

clauze presupune un tarif suplimentar echivalent cu 50% din valoarea totală a lucrării. 

 

8.Locul de predare al materialelor este ................................................................................................... 

 

9.În cazul în care BENEFICIARUL renunță din motive independente de PRESTATOR la serviciile 

acestuia (în afară de cazurile de forță majoră), avansul plătit nu se returnează. 

 

10.Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă în scris, în termen de 5 zile de la data producerii 
 
acesteia. Prin caz de forță majoră se înțeleg împrejurările neprevăzute și inevitabile pentru una dintre 
 
părți, incluzând dar nelimitându-se la: accident, rănire, boală, incendiu, furt, urgență familială (rudele de 
 
gradul întâi și doi) sau orice alt act sau situație dincolo de controlul părților, recunoscut de lege ca fiind un 
 
caz de forță majoră. 

 

11.BENEFICIARUL va obține toate aprobările necesare pentru fotografierea/filmarea în locațiile 

stabilite, cât și acordul tuturor persoanelor care vor apărea în imagini. 

 

12.BENEFICIARUL are responsabilitatea de a realiza copii de siguranță ale materialelor primite. 

PRESTATORUL arhivează materialele distribuite (format jpeg și filmarea netă, însă nu și formatele raw) 

pentru o perioadă de 6 luni. 

 

13.BENEFICIARUL se obligă să ia în considerare indicațiile tehnice date de PRESTATOR, în caz 

contrar PRESTATORUL nu îsi asumă răspunderea pentru calitatea materialelor. 

 

14.PRESTATORUL se obligă să remedieze gratuit orice inadvertență tehnică reclamată în termen de 15 

zile lucrătoare de la livrare. PRESTATORUL nu poate fi obligat să opereze gratuit modificări ori 

refacerea materialului daca BENEFICIARUL invocă preferințe de ordin artistic (asamblare imagine-

sunet, design carcase sau dvduri), BENEFICIARUL având obligația de a-și exprima pretențiile înainte de 

finalizarea montajului, ori dacă materialul ori suportul a fost deteriorat din vina BENEFICIARULUI. 



 
15.PRESTATORUL poate refuza fotografierea și/sau filmarea anumitor evenimente atunci când 

condițiile atmosferice (temperatură, umiditate, precipitații) pun în pericol aparatura utilizată. 

 

16.În cazul vandalizării aparaturii în timpul evenimentului, sau agresarea echipei, aceasta își rezervă 

dreptul de a înceta activitatea și de a părăsi evenimentul. În cazul vandalizării aparaturii 

BENEFICIARUL se obligă să suporte costurile reparației, sau înlocuirea aparaturii, in cazul în care nu 

poate fi reparată, cu aparatură cu aceleași performanțe sau superioare, în niciun caz inferioare. 

 

17.În cazul în care PRESTATORUL nu realizează din vina sa imaginile care fac obiectul acestui 

Contract, el este responsabil în fața BENEFICIARULUI numai pentru sumele plătite de către acesta, 

neintrând în discuție orice cheltuieli făcute între timp de către PRESTATOR. 

 

18.BENEFICIARUL asigură meniuri vegetariene operatorilor foto/video. 

 

19.Prezentul Contract se completează de drept cu prevederile legii 8/1996 privind drepturile de autor și 

drepturi conexe și este printat în doua exemplare, unul la PRESTATOR, altul la BENEFICIAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESTATOR BENEFICIAR 

POPA I M CONSTANTIN PFA …………………………………. 

Reprezentat de Popa Constantin  

Semnătura:…………………... Semnătura:…………………...  


