
Te<rlrLr N,,lr.rricipol Bucuresl

=."q,,,,. B\1 LANT)RA
CONTRACT DE SERVICII

de machiaj (make-up)
nr.36',1119-',10.2021

l.PARTILE CONTRACTULUI:

TEATRUL MUNICIPAL LUCIA STURDZA BULANDRA, cu sediul in Bucuretti, str. Schitu
[,4egureanu Nr.], telefon 0372.113.700, e-mail office@bulandra.ro, Cod fiscal 4220955, Cod
postal 050025, cont IBAN RO48TREZ70521G335000XXXX deschis la Trezorerie sector 5,
reprezentat prin Vlad Zamfirescu - Manager 9i Maria Pugcasu - Contabil gef, numit in
continuare Achizitorul, in calitate de Beneficiar si

S.C. CICILONIA ART S.R.L., cu sediui social Ploiegti, Str. lnote$ti nr. 2BB, jud. Prahova,
inregistrate la Oficiul Registrului Come(ului suh ff. J29175112019, CUI 40576143, av6nd
cont IBAN ROB7CECEB00030RON0569753 deschis la CEC Bank, reprezentati de
Cristina Sinoae numit in continuare Prestator, pe de alte parte.

2. DEFtNtT
achizitor 9i prestator - pd(ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentu
contract;
pretul contractului - pretul pldtibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractulul
pentru lndeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
servicii activitdli a caror prestare fac obiect al contractului;
fo4a majore - un eveniment mai presus de contro ul pd(ilor, care nu se datoreaza greselli
sau vinei acestora, care nu putea fi prevezut la momentul incheierii contractului ii care face
imposibilS executarea qi, respectiv, indep inirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: rdzboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orlce alte catastrofe naturale restrictii
apdrute ca urmare a unel carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci
enunciative. Nu este considerat fo(d majord un eveniment asemenea celor de mar sus care
fara a crea o imposibilitate de executare, face extrer0 de costisitoare executarea obligatiilor
uneia din p5(i;
zi z calendaristici,

3,INTERPRETARE
Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice dacd nu se
specifica in mod diferit.

4. OBIECTUL CONTRACTULUI
4.1 . Prestatorul se oblig5 se presteze servicii de make-up (machiaj) profesional pentru
un numdr de s(cinci) personaje ale spectacolului de teatru DUPA D-ALE, rcgia Vlad
Cristache, precum si se asigure tealizarca acestor servicii cu produsele Beneficiarului
pentru reprezentatia din data stabiliti (21.10.2021) si in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract, conform Achizitiei directe DA290252'1, cod CPV
98322140-9 Servicii de machiaj (Rev 2).
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5.PRETUL CONTRACTULUI
5.1.Prelul convenit pentru indeplinirea conlractuiui, respectiv pretul serviciilor prestate
pldtibil prestatorului de cdtre achlzitor, conform ofertei flnanciare, este de 500
lei/reprezentatie, valoarea totald a contractului fiind 500 lei, prestatorul nefiind plititor
de TVA.
5 2.Pretul prezentului contract este ferm pe toate durata de executare a contractu ui 9i se
va achila de cetre achizitor.
5.3.Achizitorul se obligA se pleteascd prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea
contractului de servicii in condiliile $i prin modalitetile de plata stabilite prin prezentul
contract.

6.DURATA CONTRACTULUI
6.1.Prezentul contract is produce efectele de la data semndrii si pand la data 'indepiinirii

tuturor obligatiilor gi se executd in perioada 1 9.1 0.2021 -21 .1O.2021 .

6.2 Prezentul contract produce efecte de la data semnarii acestuia de cetre ambele pati
contractante. Prezentul contract inceteaza sa produci efecte de la data indeplin rii de
cetre pd(i a obligatiilor ce le revin conform contractului.

7. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
7.1.'1. Prestatorul are obligatia se efectueze serviciiLe care fac obiectuJ prezentului contract
la calitatea $i la termenee prevdzut in contract, respectiv serviciile de rnachiaj profesiona
pentru 5 personaje din spectacolul de teatru DUPA D-ALE, productie a Teatrului
Bulandra astfel;

- un machiaj complet cu gene false,
- un ]1ach aj conplet
- un mach aj complet plus machiaj efecte speciale
- 2 machiaje efecte speciale.

71 2 Prestatorul se oblige sa asigure resursele urnane, produsele, materialele,
echipamentele Qi orlce a te asemenea, fie de nature provizorie, fie definitiv;, cerute de Ei
pentru executarea prezentului contract, in m5sura in care necesitatea asigurarii acestora
este prevdzuti ln contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract, astfel incat
sd se asigure prestarea profesionald a activitdtilor. Prestatorul se obligd sd remedieze, pe
cheltuiala proprie, la cererea achizitorului 9l in termenul lndicat de acesta, orlce deficienlA
in prestarea serviciilor cauzate de neindeplinirea obligatiilor sale contractuale.
7.1.3.Prestatorul este respunzAtor de stguranla tuturor operatiunilor Qi metodelor de
prestare utilizate, de callficarea personalului folosit pe toate durata contractului, precum si
de calitatea produselor cosmetice folosite.
7.'l.4.Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau indeparta orce
situatie care are sau poate avea ca efect compromiterea executdrii acestui contract in mod
obiectiv.
7.1.5. Prestatorul va garanta cd personalul seu, inclusiv cel de conducere, nu se afle lntr-o
situalie care poate da na$tere unui conflict de interese. Prestatorul va inlocui, lmedat Qi
fdrd nicr un fel de compensatie din partea achizitorului, orice membru al personalului sdu
care se afle intr-o astfei de situalie. Prestatorul se va abtine de la orice ieg;turi gi relatii,
cornerciale sau de alti nature, care au sau pot avea ca efect compromiterea
independentei sale sau cea a personalulur sAu. in cazul in care prestatorul nu poate
mentine aceastd independentd, achizitorul are dreptul de a rezlla contractul, firS obligalia
notific5rii formale a prestatorului SifArd a aduce atingere dreptului achizitorului de a solicita
despagubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei sltuatii.
7.1.6.Prestatorul va tine cont de indicatiile scenografului/regizoruiui artistic, precum si de
anumite cerinte ale personalului artistic implicat, raportat la ind ivid ua litatea fiecerui actor.
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8. OBLTGATfl LE ACHTZITORULUT
8.1. Achizitorul se obliga sA pund la dispoz tia Prestatorului toate informatiile necesare pentru
prestarea servlciilor care fac obiectul prezentului contract, in termen de cel mult 2 zile
lucretoare de la solicitarea formulaG in scris de citre Prestator prin e-malL sau a te canale de
comun care.
8.2. Achlzitorul se oblige se receptioneze serviciile prestate in ziua evenimentuLui.
8.3. Achizitorul se obligd sa plSteascd pretul seryiciilor efectuate de cdtre Prestator in
termenul prevazut potrivit prezentului contract.

9. MODALITATI DE PLATA
9.1. Plata serviciilor se face prin ordin de plata in termen de 30 de zile de la receptia
acestoTa, in baza facturil emise de Prestator si lnregistratd la Ach zitor.

lO.SANCTIUNI PENTRU NEiNDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR
10.1. in cazul in care, din vina sa exclusivS, Prestatorul nu reuqe$te sd 9i execute
obllgaliile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul
contractulu, penalitall in cuantum de 0.01% pentru flecare zi de intarziere in indepirea
prestatillor.
10 2. Nerespectarea obligatillor asumate prin prezentul contract de cStre prestator, in mod
culpabll gi repetat, dA dreptul achizitoruLui de a considera contractul de drept rez liat fAre a
mai fi necesard punerea in intarziere ori vreo aliA formalitate prealabile.

1 l.iNcEPERE, FINALIzARE, iNTARzIERI
1 1.1 .Prestatorul are obligatia de a presta serv ciile in ziua sustinerii evenimentului.
11.2. Dacd dupd incheierea contractului Prestatorul constate cd nu poate respecta data de
prestare a serviciilor, acesta are obllgalla de a notifica acest lucru, in timp util achizitorului.
lvlodificarea datei/perioadelor de prestare asumate prln termenu contractual se face cu
acordul pd4llor, prin act aditional.
11.3. Orice intarziere in prestarea obllgatiilor cauzatd din culpa doveditd a prestatorului in
indeplinlrea contractului da dreptul achizltorului de a solicita daune-interese prestatorului.

l2.AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
12.1. Pretul prezentului contract este ferm pe intreaga durate de executare a prezentului
contract Qi nu este supus vreunei ajusteri sau actualizeri. Astfel, ofertantul igi va asigura pe
toatd perioada de executare a contractului toate resursele, materiale $i umane, astfel incat
sd se incadreze in pretul cont.actului

I3.iNCETAREA CONTRACTULUI
13.1. Prezentul contract inceteaze prin ajungerea la termen, prin executarea, de catre
ambele pa(i, a tuturor obligatiilor ce le revin conform contractului, sau ca urmare a
dlsparitiei, fdrA vina nici uneia dintre pe(i, a unui element esentia al contractului, astfe cum
acesta^este definit in legisla(ia aplicabild.
'13.2. ln plus fale de motivele de incetare a contractului mentionate in prezentul contract,
Beneflciarul are dreptul de a considera contractul ca reziliat printr-o notificare scrsd
adresare Prestatorulur, in cazul in ca'e acesta.
a) intrd ln stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator
judiciar sau activltatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu
creditorii sau este intr o situatie simiara cu cele anterioare, reglementatA prin lege
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situaliile prevdzute
la lltera a);
c) a fost condamnat, prin hotdrare definitiva a unei instante judecdtore$ti, pentru o faptd
care a adus atingere eticii Si/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave
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abater de la conduita profesionald, dovedite de Beneficiar prin orice mijloace permise de
legei
d) a fost condamnat, prin hotdrare definitlvd a unei instanle judecdtore$ti, pentru fraudS,
coruplie, implicare intr-o organizatie crimlnald sau orice altd activitate ilegald prin care sunt
aduse prejudicij interese or financiare ale Uniunii Europene;
e) a fost declarat vinovat de incelcarea gravd a obligatiilor contractuale ca urmare a une
alte proceduri de licitatie sau atribuire de grant, finantata din bugetul Uniunii Europene;
0 este afectat de transforrnAri de ordin organizalional, prin care sunt modificate statutul
juridic obiectul de actlvitate sau controlul asupra sa, cu exceptia cazurilorin care astfel de
modific;ri sunt acceptate printr-un act aditlonal la prezentul contract;
g) este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care impiedicd executaTea
corespu'r,/dloare a preze'lIJ ui coniract:
133. in cazurile prevazuie la art 13.2., Prestatorul are dreptul de a pretlnde nurnai plata
corespunzAtoare pentru partea din contract indeplinit5 pand La data incetarli contractu ui.
13.4. Beneficiarul are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fdrdafi necesara
punerea in intarziere, qi de a pretinde daune - interese in oricare dintre urmdtoarele situatii:
a) Prestatoru nu i$i indeplinegte ob igatille asumate prin prezentul contract;
b) PrestatoruL refuzd sau neglijeazd sa duce la indeplinire instructiunlle emise de cdtre
Beneficlar sau solicitarea transmis5 de acesta de a remedia otice executare
necorespunzdtoare a obligatiilor sale contractuale, prin care se afecteaza prestatea
corespunzetoare gi in termenele previzute a serviciilor.
c)Prestatorul a cesionat obligatiile asumate prin contract fdrd sd obtinA in prealabil acordul
scr s al Beneficiarului.
13.5. in cazurile prevezute la aft. 13.4., Beneficiarul nu va fi oblgat s; efectueze niclo alta
platb cdtre Prestatorul, avand dreptul de a recupera de la Prestator orice cost suplmentar
efectuat ln vederea remedierii deficientelor constatate.
13.6. in cazurile in care Beneficiarul considera conhactul rezi rat pentru neexecutare sau
executare necorespunzdtoare din partea Prestatorul, va fi indreptdtit sd perceapA de la
Prestator daune-interese, in cuantum de 0,01% din pretul contractului ferd TVA, pentru
flecare zi ramasa de la data rezilierii contractului (exclusiv) panA la data expirdrii perioadei
contractului (inclusiv). Prestatoru nu are dreptul de a pretinde, in aceste situatii, nici o alte
sumd in afara ce or datorate de Beneficiar pentru servic i e deja prestate.
13.7. Prestatoru poate cere rezilierea contractului dac6:
a)Beneficiarul nu-$i indepline$te obLigaliile care sunt in sarclna sa Qi prin aceasta pune pe
Prestator in situalia de a nu-si putea executa servlciile;
b)Beneficiaru notifice Prestatorul ce din motive neprevdzute gl datoritA unor conjuncturi
economice'ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiilor contractuale.
13.8. Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la punctul 13.7. se va notlfica in
scris pe(ii contractante.
13.9. Beneficiarul va avea, pend la data intreruperil Qi inceterii contractu ui, aceleaq
obLigalii prevdzute in contract, inclusiv plata serviciilor prestate 9i receptionate pana in acel
moment.

l4.AMENDAMENTE
14.1. Pd(ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, pentru cauze care nu au putut fi
prevezute la data incheierii contractului.
14.2. Pefiih- contractante au dreptul, pe perioada de executie a contractului, de a conveni
modificarea anexelor contractului, printr-un act aditional, in termenii qi conditjiie prevezute
prin acest contract. Orice astfel de modiflcare nu poate conduce la cre$terea pretului
contractului.
14.3. Niciun amendament al contractului nu va avea efecte retroactlve. Actele aditlonale
intre in vigoare la data semnarii acestora de citre ultima pa e.



14.4. Achizitoru are dreptul de a suspenda executarea contractului, in tot sau in pafte, in
orce moment gi de orice maniere considere necesar, notificand Prestatorul in acest sens cu
cel putln 7 zile inainte.

15.FORTA MAJORA
15.1. Fo(a n]ajord exonereazd in conditiile legii, pa4ile contractante de indeplinirea totald
sau patiald a obligatiilor asumate prin prezentul contract pe toate perioada in care aceasta
actioneazS.
Partea care invocd fo(a majord, este obligatd sa notifice celeilalte pd(i, in termen de 2 zile
producerea evenimentuiui, anexand in acest sens certificate eliberate de Camera de Come(
9i lndustrie competente teritorial, sau alt organism abilitat al Statului $i sa ia toate mesurile
posibile in vederea limitdrii consecintelor lui.
15.2. indeplinirea contractului va fi suspendatSln perioada de acliune a fortei majore, dar
fdre a prejudicia drepturile ce I se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
15.3. Dace forla majord actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare
de 1 luna, fiecare parte va avea dreptul se notifice celeilalte p54i incetarea de plin drept a
prezentului contract, fera ca vreuna din pd(i sA poate pretinde celeilalte daune-interese.

16. SOLUTTONAREA LITTG LOR
16.1 Achizitorul qi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila
prin tratate directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadru sau ln
legAturd cu indeplin rea contractului.
16.2. Dacd, achizitorul si prestatorul nu reusesc sA rezolve in mod amiabil o divergentd
contractulatA, fiecare poate solicita ca disputa se se solutioneze de ciitre instantele
judecetoresti competente din raza l\,4unicipiului Bucuresti.
16.3. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

17. COMUNTCART
'17.1 Limba care guverneazA contractul este limba romane, cu exceptia cazulu, in care pertile
convin in scris, la inceputul contractului, asupra unel alte limbi de comunicare.
17.2. Otice comunicare dintre pA(i, referitoare la indepiinirea prezentului contract, trebuie se
'ie transn'ise '1 sc's cd con'irn'are de primire

Pa(ile au inteles sa incheie prezentul contract in 3 (trei) exemplare originaie, de
valoare juridicb egald, un exemplar pentru Prestator gi doue pentru Achizitor.

Prestator,
S.C. CICILONIA ART S.R.L.

Cristina SINOAE - Administrator

[/]aria P|JSCASII Contabil sef')
I 7L]1.n

scen gtetan,\9urecu glR

Gheorgh jta CONSTANTINESCU, Viza CFFP

socl
J

atii, "Juridic

Achizitor,
TEATRUL MUNICIPAL LS BULANDRA
Vlad ZAN/IFIRESCU - l\,4anager
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