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CONTRACT DE PRESTA�IE ARTISTICA 
Incheiat in temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, 

modificarile ulterioare 

1. PARTILE CONTRACTANTE 

I.1.Centrul de Proiecte Educa�ionale si Sportive Bucure_ti - PROEDUS, adresa Splaiul 

ndependentei, Nr. 2. Sector 5, Bucure_ti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director -

 , denumit mai jos ,,BENEFICIARUL" pe de o parte 

            

        
  

   
   

numit în cele ce urmeaz� "AUTORUL", pe de altä parte. 

a intervenit prezentul contract: 

2.DEFINITI 

2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a) contract prezentul contract si toate anexele sale 

b) BENEFICIARUL si AUTORUL - partile contractante asa cum sunt acestea numite in 

prezentul contract; 

c) pretul contractului 
contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin 

pretul platibil AUTORULUI de catre BENEFICIAR, in baza 

contract; 
d) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor care nu se datoreaza greselii 

sau vinei acestora, care nu poate fi prevazul la momentul incheierii contractului: sunt 

considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendi, inundatii sau orice alte 

catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enuntarea nefiind 
exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de 

mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 

obligaliilor uneia din part1i; 

e) zi - zi calendaristica; 

3. SEDIUL MATERIEI 

3.1. Prezentul contract se incheie in baza Legii nr.8/1996, privind drepturile de autor si 
drepturile conexe, cu modificarile si completarile ullerioare. 

4.OBIECTUL SI DURATA CONTRACTULUI 

4.1. Prin prezentul contract BENEFICIARUL comanda si AUTORUL se oblig� s� realizeze 
un numår de minim 500 de folografii la cea mai buna calitate si rezolu�ie, de minimum s00 

dpi, in perioadele 2 septembrie 10 septembrie si 8 septembrie 16 septembrie 2018, in 

Paralia Katerini, Grecia, cuprinzând cele mai reprezentative momente din cadrul prorectului "Excursii destinate elevilor bucuresteni - sefi de promotie din liceele bucurestene, elevi ce un 



0Dinut media 10 la examenul de bacalaureat si evaluarea nationula, diriginit cn 

programului de desf�_urare pus la dispozi�ie de BENEFICIAR, 
.. Frezentul contract intra in vigoare la data semn�rii sale si este valabil pana la sngcc 

tuturor obligatiilor ce decurg din executarea sa. 

rn 

5. DURATA SI INTINDEREA CESIUNII 

..AUIORUL 
cesioneaza BlENEFICIARULUI in regim de exclusivitate toate drepturiior 

Pa On1aie de autor asupra lucrarii descrise in contract, pe toata durata existentei acestor 

ucrari si pentru toate teritoriile, in sensul ca Bencliciarul va pulea utiliza sub orice 

creatiile originale rezultate. 

6. PRETUL SI CONDITIILE DE PLATA 

6.1. Onorariul cuvenit AUTORULUI, conform prezentului contract este de 17400 lei. peniru 

intreaga prestatie; 
6.2. Onorariul cuvenit 

AUTORULUI pentru 
serviciile prestate, respectiv pentru cesiunea 

drepturilor conexe sau drepturilor patrimoniale de autor, va fi impozital cu 10o prin retinere 

la sursa-mpozit final, conform prevederilor 
Art.72-73 din Codul Fiscal 

6.3. Onorariul 
cuvenit va fi platit 

AUTORULLUI in termen de maxim 60 zile de la incheierea 

procesulu 
verbal de recep�ie al servicilor corect intocmit �i inso�it de 

documentele 

justificative; 
6.4. In cazul in care, din procesul verbal de recep�ie reiese cå AUTORUL nu _i-a îndeplinit in 

totalitate obligatiile 
contractuale sau si le-a indeplinit in mod necorespunzator, 

BENEFICIARUL i_i rezerv� dreptul de a aplica o penalizare asupra 
onorariului cuvenit 

AUTORULUI. 

7. OBLIGATIILE AUTORULUI 

7.1. Pe perioada execut�rii prezentului contract, AUTORUL se oblig�: 

a) s� participe in calitate de fotograf la activita�ile desfä_urate in cadrul proiectului "Excursii 

destinate elevilor bucurestení Sefí de promotie 
di liceele bucurestene, elevi ce au obtinut 

media 10 la examenul de bacalaureat sí evaluarea nationala, diriginti", în perioadele 2 

septembrie - 10 septembrie si 8 septembrie 
- 16 septembrie 2018, in Paralia Katernini, 

b) s� 
Grecia: 

realizeze un num�r de minimum 500 de fotografii la calitate _i rezolu�ie de minimum 

300 dpi, in perioadele 2 septembrie 
- 10 septembrie si 8 septembrie 

- 16 septembrie 2018, 

cuprinzand cele mai importante momente din cadrul proiectului men�ionat anterior, in 

conformitate cu programul pus la dispoz1�ie de c�tre reprezentan�ii Beneficiarului prezen�i 

n. 
c) så transmità in timp real un num�r minim de 50 de fotografii editate _i reprezentative 

cåtre Departamentul de Comunicare �i Rela�ii Publice pe adresa de C-mail 

comunicare@proeduS.ro �i sà prezinte o dovadá in acest sens; 

d) s� predea Beneficiarului CD-urile/DVD-urile cuprinzând cele minim 500 de fotografii 
electuate in cadrul proiectului in termen de 7 zile lucr�toare finalizarea activit�jii; 

e) sá manifeste receptivitate si deschidere fata de orice puncte de vedere exprimate de 

BENEFICIAR in ceea ce priveste lucrarile; 
1) sa se abtina de la orice fel de contlict si sa se adreseze conducerii Beneficiarului pentru 

rezolvarea oricarei probleme conflictuale; 

g)sa nu faca fapte de natura sa prejudicieze executarea cu buna credinta si intocmai a 

prezentului contract 
h) s� comunice BENEFICIARULUI in scris, la data semn�rii prezentului contract, orice 

angajamente existente care pot afecta derularea prezentului contract; 

loca�ie; 



s� obtin� acordul Beneficiarului înainte de a contracta orice alte angajamente, care a 

putea fi de natura s� il pun� în imposibilitatca de a se conforma prevederilor prezentulu 

contract 
J) sa cesioneze exclusiv Beneficiarului drepturile patrimoniale de autor asupra ucrar 

executate prevazute la Cap. 4 din prezentul contract, pe toata durata existentei acestor 

ucrari si pentru toate teritoriile, in sensul ca Beneficiarul va putea utiliza sub orice foma 

creatiile originale rezultate; 

k) Sa execute întocmai _i la timp obliga�iile asumate prin semnarea prczentului contract, 

semnänd la finalizarea acestora un proces verbal de receptie a serviciilor, alåturi de 

reprezentantul Beneficiarului; 

1) så nu cedeze altor persoane drepturile ce fac obiectul prezentului contract 

m) se obliga sa-si achite contribu�iile (dacae cazul) conform Codului Fiscal si a legislatiei 

fiscale in vigoare; 

n) sa respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protec�ia persoanelor fizice 

in ceea ce prive_te prelucrarea datelor cu caracter personal �i privind libera circula�ie a 

acestor date �i de abrogare a Dìrectivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecia 

datelor): 

8. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI 

8.1. Pe perioada executarii prezentului contract, 
BENEFICIARUL se oblig�: 

a) så plateasca Autorului onorariul cuvenit acestuia confom Cap.6 din prezentul contract; 

b) så deduca din onorariul brut convenit, impozitul nascut din executarea prezentului contract 

prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut diminuat cu cheltuielile determinate prin 

aplicarea cotei fortetare de 40% asupra venitului brut si sa il vireze la bugetul statului in 

termenele legale. 

c)s� comunice cu Autorul pentru furnizarea de orice informatii si solicitåri necesare realizarii 

lucrarilor comandate; 

d) så recunoasca �i så garanteze respectarea tuturor drepturilor morale ale Autorului 

9. CLAUZE SPECIALE 

9.1. Predarea lucrarilor comandate de catre BENEFICIAR are ca efect transmiterea dreptului 

de proprietate asupra acesteia de la AUTOR catre BENEFICIAR. 

9.2. In calitate de proprietar al lucrarii, BENEFICIARUL este autorizat sa o exploateze in 
calitate de cesionar al drepturilor patrimoniale de autor. 

10. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 

10.1. Fiecare parte raspunde fata de cealalta pentru pagubele cauzate din culpa sa. In cazul 

executarii cu intarziere a contractului, se vor aplica penalitati de 0,1 % din valoarea 

contractului pentru fiecare zi de intarziere fata de termenele stabilite prin contract. 

0.2. In cazul cxecutari necorespunzatoare a contractului de catre AUTOR, penalitatile vor fi 
retinute din suma ce trebuie virata AUTORULU1 
10.3. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv a declaratiei pe proprie raspundere anexata, 

AUTORUL opteaz� pentru o impunere de 10% aplicata la venitul brut rezultat dupa scaderea 
cotei forfetare de cheltuieli de 40% prin retinere la sursa, conform prevederilor codului fiscal. 

11. INCETAREACONTRACTULUI 

11.1. Prezentul contract poate înceta in urm�toarele condi�ii a) Prin expirarea termenului �i realizarea obiectului contractului; b) Prin acordul de voin�� al pår�ilor, consemnat printr-un document seris _i semnat de ambele 

3 



parfi 
c) Prin denun�area uilateral� de c�tre oricare dintre Pär�i, în urm�toarele condi�ii: Contractul 

poate înceta din voin�a BENEFICIARULUI sau a AUTORULUI, cu obliga�ia aferent� de a 

notifica inten�ia sa, in scris, celeilalte Pär�i, cu cel pu�in 5 zile înainte de data propus� pentru 

încetarea contractului. In cazul denuntarii unilaterale, BENEFICIARUL are dreptul de a 

pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinit� pän� la data 

denun�ärii unilaterale a contractului. 

d) Prin reziliere, atunci cand una dintre parti nu isi respecta obligatiile, partea lezata avand 

dreptul sa solicite rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune interese. 

12. CONFLICTUL DE INTERESE 

12.1. AUTORUL nu se va angaja, in cunostinta de cauza, in nicio activitate, in niciun proiect 

Sau program, ce este sau ar putea fi in conflict cu interesele 
BENEFICIARULUI sau cu 

prevederile legale in vigoare. 

13. FORTA MAJORA 

13.1 Forta majora, constatata de o autoritate competenta, 
exonereaza partile 

contractante dee 

indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata per+oada in care aceasta 

actioneaza; 

13.2 Indeplinirea 
contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara 

a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia; 

13.3 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 

imediat si in mod complet, producerea 
acesteia Si de a lua orice masuri care ii stau la 

dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor 

13.4 Daca forta majora 
actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe o perioada mai mare de 

30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a 

prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

14. SOLUTIONAREA LITIGILOR 

14.1 Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau 

rezultate din interpretarea, executarea orn 
incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila. 

In cazul in care nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila, partile aleg de comun acord 

competenta instantelor judecatoresti competente material si jurisdictional. 

15. NOTIFICARI SI COMUNICARI 

15.1. Orice comunicare sau notificare adresata de una din parti celeilalte, va fi socotita ca 

valabil indeplinita daca este transmisa la adresa/ sediul prevazut in partea introductiva a 

prezentului contract; 

15.2. In cazul in care notificarea/ comunicarea se face pe cale postala, se va transmite prin 

intermediul unei scrisori recomandate, cu confimare de primire si se considera primita de 
destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare; 
15.3. Daca notificarea/comunicarea se trimite prin telex sau telefax, ca se considera primita in 
prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata; 

15.4. Notithcarile verbale nu se 1au in considerare de nici una din parti, daca nu sunt 

confimate prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la articolele precedente. 

16. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL 

16.1. Limba care guveneaza contractul este limba romana. 



17. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI 

17.1. Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Codului Civil si ale Legii 

nr. 8/1996, cu moditicarile si completarile ulterioare. 

18. CLAUZE FINALE 

18.1 Partile se angajeaza sa asigure confidentialitatea asupra tratativelor purtate in vederea 

incheierii acestui contract, precum si asupra acelor clauze care, prin natura lor, nu sunt de 

notorietate publica. 

18.2 Modificarea prezentului contract este posibila numai prin act aditional incheiat intre 

partile contractante; 

18.3 Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala sau 

scrisa dintre acestea, anterioara sau ulterioraincheierii lui; 

18.4 In cazul in care partile isi incalca obligatiile prevazute in prezentul contract si una dintre 

parti sutera un prejudiciu, faptul ca aceasta din urma nu isi exercita dreptul de a cere 

executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu echivaleaza cuo 

renuntare la acest drept al sau 

Prezentul contract a fost incheiat astazi .. in doua exemplare, fiecare cu valoare 

de original, cate unul pentru fiecare parte. 
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