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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 
Art. 1. PARŢILE CONTRACTANTE

1. Boldut  Paul,  cu  domiciliul  în  localitatea  Santandrei,  Strada  Pasarilor  Nr.  84, 
Judetul Bihor, identificat prin C.I. Seria ZH Nr. 310229, Eliberat de Politia Oradea 
la data de 25.06.2020, CNP: 1860601314021, in calitate de Prestator si

2.  , cu domiciliul în 
Localitatea ,   Str.    ,   
Nr.    , Ap. , identificat prin C.I./B.I. seria   , nr. , 
eliberat de Pol.     ,  CNP    ,  telefoane  de  
contact: _________________________________________
în calitate de Beneficiar.

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea de servicii de către prestator 

în folosul beneficiarului, servicii care sunt cuprinse în ANEXA de pe verso a acestui 

contract.

Art. 3. VALOAREA CONTRACTULUI. MODALITATEA DE PLATA
3.1.  Valoarea  contractului  este  de ________ euro, reprezentand  contravaloarea 
pachetului         .
Plata  se  face  in  2  etape: avans _________ odata cu  semnarea contractului, iar 
restul la finalizarea evenimentului.



Art. 4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

4.1. Prestatorul are urmatoarele obligaţii:

1. Să ofere servicii fotografiere si post-procesare conform descrierilor prezente pe 
site-ul Prestatorului (www.PaulBoldut.ro).

2. Să predea fotografiile finalizate în termen de  
aproximativ 4-5 luni de zile.

3. Să respecte cerintele clientului si sa il consilieze la intalnire in legatura cu cerintele 
pe  care  le  are  -  daca  sunt  sau  nu  conforme  cu  regulile  de  fotografiere  si  post- 
procesare.

4. Să asigure post-procesare si corectii de baza (contrast, level, sharpness, 
tonning, expunere) + filtru film pentru toate imaginile oferite.

5. Să predea toate fotografiile la rezolutie mare (de print) + fotografiile la rezolutie 
optima pentru web.

6. In cazul în care la data evenimentului, facand exceptie cazurile de forţa majoră, nu 
mai poate presta activităţile care fac obiectul prezentului contract, prestatorul se 
obligă să asigure substituirea lui de către o persoană la fel de calificată, în caz contrar 
fiind obligat să plătească beneficiarului cu titlu de daune valoarea întregului contract.

7. In cazul in care evenimentul nu mai poate avea loc la data stabilita initial datorita 
unei situatii exceptionale de pandemie se accepta modificarea datei pentru urmatorul an, 
fara vreun cost din partea vreunei parti, cu conditia ca data sa fie disponibila in 
calendarul Prestatorului.  

8. In cazul in care oricare dintre parti anuleaza evenimentul din motive personale si nu 
din motive care tin de forta majora/pandemie, acesta se obliga sa plateasca celeilalte 
parti cu titlu de daune valoarea intregului contract. 



4.2. Beneficiarul are urmatoarele obligaţii:

1.  In ziua nuntii sa aloce timp dedicat pentru sedinta foto minim 60 minute.

2. Să trimita Prestatorului fotografiile pentru album in termen de 10 zile de la primirea 
acestora (in cazul optarii pentru Album Fotobook).

3. Să obtina aprobarile (daca sunt necesare) pentru fotografierea in locatiile stabilite 
cat si acordul tuturor persoanelor care vor participa la eveniment.

Beneficiarul ofera Prestatorului dreptul de a publica pe o perioada nedeterminata un 
un set de fotografii de la eveniment cu scopul promovarii imaginii Prestatorului.
In cazul  în  care  Beneficiarul  renunţă  la  executarea  contractului,  după  încheierea 
acestuia,  cu   exceptia  cazurilor  de  forta  majora,  acesta  se  obligă  sa  plătească 
Prestatorului, cu titlu de daune, valoarea intregului contract.

Art.5 DISPOZITII FINALE

5.1. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca. Prin caz de forta majora 
se inteleg  imprejurarile neprevazute si inevitabile pentru una dintre parti, incluzand 
dar  nelimitandu-se  la:  accident,  ranire,  boala,  incendiu,  calamitati  naturale,  furt, 
urgenta  familiala  (rudele  de  gradul  1  si  2)  sau  orice  act  sau  situatie  dincolo  de 
controlul partilor si recunoscut de lege ca fiind un caz de forta majora.
Partea  care  invoca  forta  majora  va  comunica  in  scris  celeilalte  parti  dovada 
intervenirii cazului de forta majora.

PRESTATOR BENEFICIAR 
Boldut Paul



ANEXA

Conform Art.2.1. din contractul de prestări servicii mai sus mentionat, Boldut Paul in 
calitate de Prestator va oferi urmatoarele servicii in folosul Beneficiarului:

1.Fotografiere eveniment  

în data de:   , nunta fiind: de (zi/noapte)_______, 

in localitatea __________________ , receptia avand loc la ________________

2. Servicii de fotografiere si post-procesare a fotografiilor: 

Numar fotografii realizate: Fara limita de cadre.

Numar de fotografii prelucrate - TOATE. Fiecare fotografie 
va fi trecuta printr-un filtru de procesare pe film conform 
portofoliului prezent pe site.

Fotografiile post-procesate la rezolutie mare (de print) + fotografiile la rezolutie optima 
pentru web.

Albumul Fotobook Profesional 30x60 ce contine aprox. 60 de fotografii (pentru 
pachetul cu Album Foto)

Preţ total: __________ euro 
Avans plătit   la data de: _______________

reprezentand Pachet                                 rest de plată _________________

PRESTATOR BENEFICIAR 
Boldut Paul

      
 


