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CONTRACT PRESTĂRI SERVICII FOTOGRAFICE ȘI CESIUNE DREPTURI DE AUTOR

PĂRȚILE CONTRACTANTE 

 DRAGONE LAURENȚIU MARIO II - Fotograf profesionist 

EUID ROONRC.F15/123/2018, C.U.I. 38718840 din data de 19.01.2018 

ADRESĂ OFFICE: Str. Liniștei, nr. 28, Târgoviște, Dâmbovița 

TELEFON: 0722 122 659 

E-MAIL: contact@dragone.ro 

WEB: www.dragone.ro

BENEFICIAR: NUMELE CLIENTULUI: _________________________________________________

ADRESĂ: ________________________________________________ 

TELEFON FIX: ___________________________________________ 

TELEFON MOBIL:  ____________________________________________

E-MAIL: ________________________________________________ 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Prezentul contract a fost încheiat în vederea asigurarii de către PRESTATOR : 

1.1.1.  a serviciilor fotografice prestate de către PRESTATOR în favoarea BENEFICIARULUI în data 

_______________________ , cu începere de la ora ____________________ acțiunea având loc în localitatea 
_______________________________________________________ 

1.1.2. PRESTATORUL este îndreptățit să utilizeze imaginile care fac obiectul contractului în scop de promovare personală a 
activităților fotografice fără a aduce vreun prejudiciu de imagine BENEFICIARULUI. 
1.1.3. PRESTATORUL iși rezervă dreptul de a utiliza eventual materialele utilizate în urma acestui contract pentru promovarea 
activitații sale ca portofoliu. Eliminarea prezentei clauze presupune adăugarea unui tarif suplimentar de 25% din prețul total 
contractului stabilit.

2. DURATA CONTRACTULUI ȘI TERMENE DE EXECUȚIE

2.1. Prezentul contract este valabil în perioda _____________________________________________cu posibilitatea de prelungire. 
2.2. Termenul de predare a materialelor digitale este de 40 zile lucrătoare.
2.2.3. Predarea materialelor digitale se face prin servicii de transfer date (transfer personal pe adresa de mail) 
2.2.4. Predarea materialelor digitale se poate face prin metode hardware (stick de memorie) cu costuri suplimentare.

2.3. În cazul în care BENEFICIARUL dorește să reducă pachetul de servicii fotografice stabilit în prezentul contract conform art. 1.1.1 

prețul contractului stabilit la art 4.1 nu se va modifica. 

NR___ Data____________

PRESTATOR: 
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3. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

3.1. Materialele editate de către Prestator vor deveni proprietatea Beneficiarului după efectuarea plații Prețului contractului. Beneficiarul are 

dreptul de a prezenta prin orice mijloace de comunicare materialele în orice mod cu condiția menționarii numelui Prestatorului. 

3.2. Drepturile prezente și viitoare asupra lucrării rezultată, executată, creată sau îmbunătățită de către Prestator sau oricare dintre angajații 

săi, subcontractanții acestuia sau orice persoană care acționează în numele acestuia în vederea furnizarii serviciilor care formează obiectul 

contractului, care cad sub incidența prevederilor legale privind proprietatea intelectuala vor fi în mod exclusiv proprietatea Prestatorului.  

3.3. Utilizarea operei de către Beneficiar pe orice teritoriu și pe o durată nelimitată de timp. 

4. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

4.1. Prețul întregului contract este de ________________________________________________ 

4.2. Plata se va efectua la cursul BNR din data semnării contractului astfel _________.    Beneficiarul va achita prestatorului o primă tranșă 

(avans) în valoare de ___________, o a doua tranșă în data de ________________ în valoare de _____________  imediat după terminarea 

evenimentului.

4.3. Toate fotografiile și albumele comandate vor rămâne în proprietatea Prestatorului până la achitarea integrală a pachetului comandat. 

4.4. Pentru evitarea oricarei neclarități, se precizează ca în Prețul contractului sunt incluse costurile pentru transport. De asemenea 

Beneficiarul se obligă să asigure Prestatorului masă și băutură pe tot parcursul desfășurării evenimentului. 

4.5. Prețul contractului se modifică odată cu solicitarea de către BENEFICIAR de servicii suplimentare pe perioada executării contractului. 

Serviciile suplimentare vor fi furnizate conform contractului, fiind considerate parte integrantă a obiectului contractului și ale căror costuri 

vor fi adaugate la Prețul contractului.  

5. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII CONTRACTUALE

5.1 PRESTATORUL se obligă: 

5.1.1. să desfășoare activitățile fotografice în mod profesional conform pregătirii sale, a talentului și personalității sale în bună colaborare 

cu celelalte persoane antrenate în realizarea proiectului; 

5.1.2. să asigure serviciile fotografice BENEFICIARULUI în condițiile prevăzute prin prezentul contract; 

5.1.3. să predea opera comandată cu toate materialele necesare conform art. 1.1.1, art. 2.2 și art. 4.3 din prezentul contract;  

5.1.4. să se prezinte la eveniment la datele și orele stabilite; 

5.1.5. se obligă să asigure calitatea materialului fotografic și formatele stabilite prian prezentul contract; 

5.1.6. să cesioneze BENEFICIARULUI toate drepturile de autor în vederea folosirii materialelor în scop personal; 
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5.2.BENEFICIARUL se obligă: 

5.2.1. să plătească PRESTATORULUI sumele convenite la termenele stabilite. 
5.2.2. să suporte cheltuielile de transport în data de___________________________________________ pentru PRESTATOR.   
5.2.3. să ofere condiții optime pentru desfăsurarea activităților fotografice și să nu împiedice sub nicio formă desfășurarea acestora 

5.2.4. să asigure costurile intrării în incinte care percep taxe pentru fotografiat, în vederea realizării ședinței foto din ziua nunții 

5.2.5. să declare și să garanteze că va obține atât aprobările necesare pentru prestarea serviciilor în locatiile stabilite pentru desfășurarea 

evenimentului cât și acordul persoanelor ce vor apărea în imagini, PRESTATORUL fiind exonerat de răspundere în acest sens; 

5.2.6. să nu modifice data desfășurarii evenimentului și/sau locațiile în care se va desfășura acesta, menționate la art. 1.1.1, fără notificarea 

scrisă (mail cu confirmare primire), prealabilă a PRESTATORULUI cu minim 90 (nouăzeci) de zile. Părțile consimt că în această situație, 

PRESTATORUL are dreptul de a-și exprima opțiunea în privinta continuării sau încetării prezentului contract. În cazul exprimării opțiunii de 

încetare a contractului, PRESTATORUL este exonerat de orice răspundere față de BENEFICIAR cu privire la prezentul contract, cu excepția 

obligației PRESTATORULUI de a rambursa BENEFICIARULUI suma platită de acesta în avans. Pentru evitarea oricărei nelămuriri, se 

menționează că încălcarea obligației de notificare de către BENEFICIAR reprezintă o încalcare esențială a prezentului contract. 

6. FORȚA MAJORĂ. LITIGII. COMUNICĂRI

6.1. Toate notificarile și comunicarile realizate între părți în considerarea prezentului contract se vor face valabil pe e-mail și la adresele 

indicate, dacă partea care iși schimbă adresa nu va comunica aceasta în scris celeilalte parți. 

6.2. Forța majoră exonerează de răspundere parțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin 

forța majoră se întelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care 

împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. Forța majoră se definește astfel: inundații, instituirea stării de necesitate, 

războaie, interdicția de circulatie (ex. drumuri inchise), îmbolnăvirea uneia dintre părțile contractante sau a amândurora care necesită 

spitalizare, implicit imobilizare la pat. 

6.3. Partea care invocă forța majoră este obligată să aducă la cunostință celeilalte părți, în scris, în maximum 3 (trei) zile de la apariție, iar 

dovada forței majore se va face în maxim 10 (zece) de zile de la apariție. În cazul în care forța majoră continuă pe o perioada ce depășește 30 

(treizeci) de zile sau atunci când va deveni evident că obligațiile părților nu mai pot fi îndeplinite, oricare dintre Părți va avea dreptul să 

rezilieze prezentul contract notificând cealaltă parte în acest sens în scris. 

7. REZILIEREA CONTRACTULUI

7.1. Prin acordul părților. 

7.2. În cazul încălcării grave a prezentului contract de către oricare dintre părți neremediată în termen de 7 (șapte) zile de la data când acest 

lucru a fost solicitat de către una din părți, dă dreptul acestuia să rezilieze prezentul contract, fără a fi necesară vreo punere în întârziere a 

parții aflată în culpă sau vreo intervenție judecătorească sau altei autorități. Prin încălcarea gravă a prezentului contract se înțelege: 

*nerespectarea obligației de a furniza serviciile de către Prestator. În acest caz Beneficiarul este îndreptățit 
să îi fie restituită suma cu titlu de avans.

*nerespectarea obligației de plată a prețului contractului datorată de către Beneficiar Prestatorului în

schimbul furnizarii serviciilor. În acest caz, Prestatorul va păstra suma primită cu titlu de avans și iși rezervă 

dreptul de a nu preda materialele digitale pănâ la achitarea integrală a onorariului.
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8. ALTE DISPOZIȚII

8.1. Prezentul contract nu va putea fi modificat sau completat decât în formă scrisă, excepție făcând doar cazurile în care 
întâlnirea PRESTATORULUI cu BENEFICIARUL nu se poate realiza. La cererea PRESTATORULUI se completează și 
semnează de către BENEFICIAR urmând ca exemplarul să fie trimis prin poșta electronică (mail).

8.2. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

8.3. Prestatorul va arhiva materialele, dar nu garantează păstrarea lor pe o perioadă nedeterminată, fiind în sarcina exclusivă a 

BENEFICIARULUI efectuarea copiilor de siguranță a materialelor primite. 

8.4. Ca urmare a variaţiilor foarte mari de calitate în laboratoare şi la terți prestatori de servicii, PRESTATORUL nu garantează 

calitatea fotografiilor sau reproducerilor obţinute ulterior de către BENEFICIAR prin utilizarea fişierelor digitale livrate, însă poate 

pune la dispoziţia BENEFICIARULUI, contra cost, fotografii de calitate, în formatele uzuale, realizate pe baza fişierelor livrate. 

BENEFICIAR, PRESTATOR, 

LAURENȚIU DRAGONE 

fotograf 




