
NR Boo 23 ot Jel 

CONTRACT DE COMANDA 

. Partile contractante 

Intre:

1.1. Centrul de Proiecte Educationale si Sportive

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

Florin Diaconescu, denumit mai jos BENEFICIARUL pe de o parte 

PROEDUS, adresa Splaiul 

_i 
1.2 Dediu Claudiu, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sec. 4, Str. Tudor Gociu nr. 24-26, 

Bucuresti, Sec. 4, Str. Tudor Gociu nr. 24-26, bl.C, se 2, et 4, ap 36, CNP 1760306100024,
Cont 1BAN ROS2INGBO000999900067972, numit în continuare AUTORUL, pe de alta 

parte, a intervenit prezentul contract: 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Prin prezentul contract Beneficiarul comanda si Autorul se obliga sa realizeze conceptul grafic 

al materialelor de promovare (afise- 2 buc) ale evenimentului ,Targul Oferta 
Educationala", eveniment ce se va desf�_ura in perioada 15 mai -18 mai 2018. 

III REMUNERATII SI CONDITII DE PLATA 

1. Onorariul cuvenit pentru realizarea obiectului contractului este de 2000 lei , reprezentand 
onorariul Autorului, respectiv plata dreptului de autor, inclusiv cesiunea exclusiva a drepturilor
patrimoniale de autor asupra lucrarii descrise in contract, pe toata durata existentei acestor

lucrari si pentru toate teritoriile, in sensul ca Beneficiarul va putea utiliza sub orice forma 

creatiile originale rezultate. 

2. Onorariul cuvenit AUTORULUI pentru serviciile prestate, respectiv pentru cesiunea 

drepturilor conexe sau drepturilor patrimoniale de autor, va fi impozitat cu 10%- impozit final,

conform prevederilor Art.72-73 din Codul Fiscal.

3. Beneficiarul va efectua plata onorariului catre Autor, in maxim 60 zile de la incheierea

procesului verbal de receptie a serviciilor corect intocmit si insotit de documentele

justificative. In cazul in care, din procesul verbal de receptie reiese ca Autorul nu si-a indeplinit
in totalitate atributiile contractuale, Beneficiarul isi rezerva dreptul de a aplica o penalizare, 
asupra onorariului cuvenit. 

IV. DURATA CONTRACTULUI, TERMENE DE EXECUTIE SI RECEPTIE 

Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si inregistrarii sale in evidentele

Beneficiarului, efectele juridice ale acestuia incetand la data executarii obligatilor reciproce 
ale partilor. 

V. OBLIGATII CONTRACTUALE 

1. Autorul se obliga: 



a Sa realizeze lucrarile comandate in conditii de calitate corespunzatoare, exercitandu-si 

erectiv Si responsabil totalitatea capacitatilor salc creatoare, respectiv concept grafic pentru 

materialele de promovare (afise2 buc) ale evenimentului "Targul Ofert Educationala"; 

) Ssa realizeze conceptul grafic pentru lucrarile comandate mentionate la capitolul V, alin 1, 

punctul a), în cadrul evenimentului ,,Targul Ofert Educationala" pana cel tarziu la data de 

27.04.2018:

CSa predea Centrului CD-ul cuprinzand creatiile grafice realizate pana cel tarziu 27.04.2018 

d)sa manifeste receptivitate si deschidere fata de orice puncte de vedere exprimate de 

Beneficiarul in ceea ce priveste lucrarile; 
e)sa efectueze modificari in limita a 3 revizuiri pentru materialele necesare proiectuiu 

mentionat la capitolul V, alin 1, punctul a) 
)sa se abtina de la orice fel de conflict 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) sa cesioneze exclusiv Beneficiarului drepturile patrimoniale de autor asupra luCrarii 

executate prevazute la art. II din prezentul contract, pe toata durata existentei acestor lucrari

si pentru toate teritoriile, in sensul ca Beneficiarul va putea utiliza sub orice forma creatile 

originale rezultate; 
i) s� execute întocmai _i la timp obliga�iile asumate prin semnarea prezentului contract, 

semnând la finalizarea acestora un proces verbal de receptie a serviciilor, aläturi de 

reprezentantul Beneficiarului; 
j) sa nu cedeze altor persoane drepturile ce fac obiectul prezentului contract. 

k) Se obliga sa-si achite contributiile conform Codului fiscal si a legislatiei fiscale in vigoare; 

2. Beneficiarul se obliga:
a) sa plateasca Autorului onorariul cuvenit acestuia conform Cap.lll din prezentul 

contract, 
b) sa 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 forfetare 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 solicitäri necesare

realizarii produselor comandate 

VI. CLAUZE SPECIALE 

I. Predarea lucrarilor comandate de catre Beneficiarul are ca efect transmiterea dreptului de 

proprietate asupra acesteia de la Autor catre Beneficiar. 

2. In calitate de proprietar al lucrarii, Beneficiarul este autorizat sa o exploateze in calitate de 

cesionar al drepturilor patrimoniale de autor.

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 

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. 
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2 In carul cxecutarii neecorespunzatoare a contractului de eatre Autor, penalitatile de intarziere 

vor fi retinute din suma ce trebuie virata Autorului 
3. In cazul nerespectarii de catre Beneficiar a termenelor de plata conform contractului, se aplica

penalitati de 0,1 % din valoarea contractului pentru liecare zi de intarziere lata de termencle 

stabilite. 

4. Prin semnarea prczentului contract, inclusiv a declaratici pe proprie raspundere anexata, 

AUTORUL opteazà pentru o impunere de 10% aplicata la venitul brut rezultat dupa scaderea

cotci forfetare de cheltuieli de 40% prin retinere la sursa, conform prevederilor codului fiscal.

VIIL. FORTA MA.JORA 

1. Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a 

obligatiilor asumate prin prezentul contract. 
2. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si 

insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau

partial obligatiile asumate. 
3. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris,

in maximum 5(cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in maximum

15(cincisprezece) zile de la aparitie. 
4. Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Dovada va fi certificata de Camera

de Comert si Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invoca. 

5. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea 

cauzei acesteia in maximum 15(cincisprezece) zile de la incetare. 
6. Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6 (sase) luni, fiecare partener 

poate renunta la executarea contractului pe mai departe. In acest caz, nici una din parti nu are 

dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate

obligatile pana la aceasta data. 

IX. NOTIFICARI SI COMUNICARI 

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. 

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

intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire si se considera primita de 

destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 

3. Daca notificarea/comunicarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in 

prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. 
4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una din parti, daca nu sunt confirmate 

prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la articolele precedente. 

X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

1. Eventualele neintelegeri intre parti ca urmare a executarii prezentului contract se vor 

solutiona pe cale amiabila. 
2. In caz de litigii, partile aleg de comun acord instantele de judecata competente de pe teritoriul 

Romaniei. 



XI. ALTE CLAUZE
1. Partile se angajenza sa asigure confidentialitatea asupra tratativelor purtate in vederea 

incheierii acestui contraet. precum si asupra acelor elauze care, prin natura lor, nu sunt de 

notorietate publica.
2. Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile lcgii nr, 8/1996, cu 

modificarile si completarile ulterioare si ale Codului civil.

3. Prezentul contract nu se poate modifica decat cu acordul partilor exprimat in seris.

4. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala dintre acestea, 

anterioara sau ulterioara incheierii sale. 

Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare cu acccasi valoare juridic� astazi 
. . din care un exemplar pentru Beneficiar si un exemplar pentru Autor. 

BENEFICIARUL, 
PROEDUS 

MUTOR, 
Pediu Claudiu

Director
aA MUNI Florin Diaconescu 

otPROIEC 

PRIMARIAM 

Avizat,
Director Adjunpt
RuxandrSimio

PR 

OEDUsNA 

SefSeryiciu Proiecte 
Alima/urcaru 

Avizat, 
Sef Birou 
Cultural, Aristie si Educational 

Nicoleta@hirfac 

Avizat, 
Consilier Juridic 
Stefanja Mtyoi- 

ytocmit,
Consilier Birou
Cultural, Artistic si Educational 
Hamadi Hebe 
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