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Contract servicii fotografice
Nr. 

Între s.c. Photo Net 2001 s.r.l., înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/8185/2001, Cod fi scal (C.U.I.): 
RO 14198758, capital social: 200 RON, sediul social: Bucureşti, Str. Dezrobirii 18-38, bl. 33, sc. 4, ap. 140, 
adresa pentru corespondenţă: C.P. 102, O.P. 16, Bucureşti, Cont: RO95 BPOS 7010 2925 207 ROL01, deschis la  
BANCPOST Militari, reprezentată prin Dana Grozescu în calitate de director, denumită în continuare FURNIZOR  
şi:

reprezentată prin:
denumită în continuare BENEFICIAR a intervenit prezentul CONTRACT:
FURNIZORUL va realiza imagini digitale conform indicaţiilor BENEFICIARULUI

BENEFICIARUL va obţine drepturile patrimoniale asupra imaginilor alese, conform legii Nr. 8/1996 privind  
drepturile de autor, în urma achitării costurilor de mai jos. 

A) Producţie:*
50 € / oră* x = € sau 250 € / zi** x =  €

Facturare la ora de lucru:
* Se facturează minim 2 ore.
* Fiecare oră include până la 12 imagini jpeg sau 6 tiff, alese de client pe baza probelor.

Imaginile suplimentare comandate se facturează cf. punctului B).
* Include: Fotograf, echipament, timp fotografi at, livrare, transportul în Bucureşti.

Facturare la ziua de lucru:
** 1 zi = max. 8 ore. Ce depăşeşte 8 ore se facturează la oră conform tarifului de mai sus. 
** Ziua de lucru include până la 60 de imagini jpeg sau 30 tiff.

Imaginile suplimentare comandate se facturează cf. punctului B).
** Şedinţele foto care presupun deplasări mai lungi de 50 km sau fotografie aeriană se facturează la zi.

B) Fişiere digitale: se aplică doar la imaginile suplimentare  comandate de client pe baza probelor primite.
 Formatul de livrare a imaginilor se va stabili înainte de şedinţa foto. 

Jpeg RGB ~ 4256x2848 pixeli = 24x36cm la 300 dpi 1 € x =  €
Tiff RGB ~ 4256x2848 pixeli = 24x36cm la 300 dpi 2 € x =  €

C) Diverse - transport în ţară* (25 € / 100 km), cazare, altele:  €
• nu se aplică dacă transportul este asigurat de către BENEFICIAR

Fotografii de evenimente: – costul include imaginile în format jpeg – se elimină necesitatea comenzii
60 € / oră* x = € sau 300 € / zi** x =  €

Total = A + B + C:
Total: € + TVA  =  Total de plată:  €
LEI: curs = TOTAL DE PLATĂ (TVA inclus): Lei

Mod de lucru: în max. 2 zile lucrătoare de la şedinţa foto, FURNIZORUL va posta pe Internet probele  
corespunzătoare imaginilor realizate într-o locaţie de forma www.RaduGrozescu.com/client/ …..
BENEFICIARUL va comanda imaginile dorite şi va achita costurile corespunzătoare conform preţurilor de mai  
sus. În urma recepţionării plăţii de către FURNIZOR, BENEFICIARUL va primi prin Internet sau pe DVD(uri)  
imaginile în formatul solicitat. 
Imaginile finale vor fi disponibile în mod normal în maximum două zile lucrătoare după recepţionarea plăţii. 
Termenii şi condiţiile prezentate în continuare fac parte integrantă din prezentul CONTRACT, dar unele pot fi  
modificate de comun acord, conform cerinţelor BENEFICIARULUI.



1. În cazuri speciale se pot livra imagini şi în regim de urgenţă, cu menţiunea că utilizarea lor înaintea 
recepţionării plăţii poate fi considerată o încălcare a Legii Nr. 8/1996 privind drepturile de autor.
2. Comanda se va face în maximum două săptămâni de la data postării probelor. Imaginile necomandate de către  
BENEFICIAR în acest interval vor fi  considerate refuzate şi pot fi şterse de către FURNIZOR.
3. Plata se face în lei contra factură fiscală la cursul BNR din ziua facturării. Nici un drept asupra imaginilor nu  
este transferat BENEFICIARULUI până la recepţionarea integrală a plăţii. 
4. Preţul este valabil pentru folosirea de către BENEFICIAR a imaginilor comandate în : reviste, cataloage, 
pliante, rapoarte anuale, PR, prezentări de fi rmă, situri de Internet. Pentru utilizarea imaginilor în campanii  
publicitare se discută separat . 
5. BENEFICIARUL va obţine toate aprobările necesare pentru fotografierea în locaţiile stabilite cât şi acordul  
tuturor persoanelor care vor apărea în imagini. 
6. BENEFICIARUL va avea un reprezentant prezent în timpul desfăşurării şedinţei foto în scopul aprobării de  
principiu a imaginilor realizate. În caz contrar, imaginile realizate de către FURNIZOR vor fi  considerate 
acceptabile de către BENEFICIAR.
7. Prelungirea sau reprogramarea  lucrării descrise în prezentul CONTRACT se poate face numai în funcţie de  
programul FURNIZORULUI, iar dacă este necesar, valoarea lucrării se va recalcula conform tarifului A.
8. Limitări tehnologice: imaginile pot apărea în mod diferit pe monitoare diferite iar printurile nu vor fi  neapărat 
echivalente cu modul cum arată imaginile pe un anumit monitor.
Datorită unei variaţii foarte mari a noţiunii de calitate în laboratoare şi la alţi prestatori de servicii, de exemplu  
tipografii, FURNIZORUL nu poate garanta calitatea fotografi ilor sau reproducerilor obţinute ulterior de către  
BENEFICIAR prin utilizarea fi şierelor digitale livrate, însă poate pune la dispoziţia BENEFICIARULUI (contra  
cost) fotografii de calitate, în formatele uzuale, realizate pe baza fi şierelor livrate.
Datorită absenţei datelor despre longevitatea mediilor de stocare, incluzând DVD-urile şi hard disk-urile, este  
responsabilitatea BENEFICIARULUI să-şi facă copii de siguranţă ale materialelor primite iar în cazul  
modificărilor în tehnologia de redare să-şi transfere imaginile în noile formate necesare. 
FURNIZORUL arhivează în format Jpeg RGB toate imaginile livrate, dar datorita duratei de viaţă limitate a  
mediilor de stocare nu poate garanta păstrarea imaginilor pe o anume perioadă de timp. Im aginile necomandate nu 
se arhivează. 
9. Drepturi asupra imaginilor: FURNIZORUL îşi rezervă dreptul de a utiliza eventual unele imagini realizate în  
cadrul acestui CONTRACT pentru promovarea activităţii sale, marketing, concursuri sau în scopuri educaţionale,  
inclusiv în portofoliu şi pe Internet. Eliminarea prezentei clauze presupune un tarif suplimentar echivalent cu 50%  
din valoarea totală a lucrării. 
10. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă  în scris, în termen de 5 zile de la data producerii  
acesteia. Prin caz de forţă majoră se înţeleg împrejurările neprevăzute şi inevitabile pentru una dintre părţi,  
incluzând dar nelimitându-se la: accident, rănire, boală, incendiu, furt, urgenţă familială (rudele de gradul întâi şi  
doi) sau orice act sau situaţie dincolo de controlul părţilor, recunoscut de lege ca fi ind un caz de forţă majoră. 
11. În cazul în care FURNIZORUL nu realizează din vina sa imaginile care fac obiectul acestui CONTRACT, el  
este responsabil în faţa BENEFICIARULUI numai pentru sumele plătite de către acesta, neintrând în discuţie  
orice cheltuieli făcute între timp de către FURNIZOR.
12. Prezentul CONTRACT se completează de drept cu prevederile legii Nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi  
drepturile conexe.
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