
AR 830/24-o.203 

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII ARTISTICE 
Incheiat în temeiul Legii drepturilor de autor nr. 8/1996, cu modificarile ulterioare 

. PAR�ILE cONTRACTANTE. 

1.1 Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti - PROEDUS, adresa Splaiul Independentei nr 2, 

sect 5, Bucuresti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director- Florin Diaconescu, denumit in cele ce urmeaza 
,BENEFICIAR", pe de o parte, 

Si 

1.2 Andrei Angelescu, cu domiciliul în Bucuresti, Str. George Georgescu, nr. 17, sector 4, CNP 1881 119410041, avand 
CONT IBAN: RO78RZBR0000060013240944, numit in cele ce urmeaza "AUTORUL". 

IL OBIECTUL CONTRACTULUL 
2.1. Prin prezentul contract, AUTORUL se angajeaza sa realizeze servicile detaliate la art. 6.1 
2.2. Prin prezentul contract, AUTORUL cesioneaza BENEFICIARULUI, in regim de exclusivitate, toate drepturile 
patrimoniale care decurg din dreptul de autor si dreptul conex asupra creatiei sale, aferente evenimentului, pentru toate 
utiliz�rile _i exploat�rile acestora (inclusiv preluarea pentru televiziune si utilizarea nelimitata pe teritoriul Romaniei), 

pe o perioada de 50 ani de la semnarea prezentului contract. 

IIL. REMUNERA�II �I CONDI�II DE PLAT�. 
3.1. Onorariul cuvenit Autorului, conform prezentului contract, pentru intreaga prestatie este de 11.000 lei. 

3.2 Onorariul cuvenit AUTORULUI pentru servicile prestate, respectiv pentru cesiunea drepturilor conexe drepturilor 
patrimoniale de autor, va fi impozitat cu 10% - impozit final, conform prevederilor At. 72-73 din Codul Fiscal. 
3.3. Beneficiarul va efectua plata onorariului c�tre Autor, in maximum 30 zile de la încheierea procesului verbal de 

recep�ie a serviciilor corect întocmit �i înso�it de documentele justificative. 
3.4 In cazul în care, din procesul verbal de recep�ie reiese c� Autorul nu _i-a îndeplinit în totalitate obliga�iile contrac- 

tuale, Beneficiarul î_i rezerv� dreptul de a aplica o penalizare asupra onorariului cuvenit.

V. DURATA CONTRACTULUL
4.1. Prezentul contract intr� în vigoare la data semn�rii _i înregistr�rii sale în eviden�ele Beneficiarului, efectele juridice 

ale acestuia încetând la data execut�rii obliga�tilor reciproce ale p�r�ilor.
. 

V. OBLIGA�IILE PARTILOR CONTRACTANTE.
5.1. Pe perioada execut�rii prezentului contract, Beneficiarul se oblig�:

a. S� asigure condifii de lucru corespunz�toare fiec�rei etape a prestatiei artistice, punând la dispozi�ia acestuia toate

facilita�ile respective materialele video, siglele si infomatiile de care dispune.
b. Sã pl�teasc�, la termenul fixat, onorariul cuvenit Autorului
C. S� 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. 
e. S� recunoasc� _i s� garanteze respectarea tuturor drepturilor morale ale Autorului

f. Sa colaboreze cu Autorul pentru solu�ionarea oric�ror incidente ap�rute pe parcursul deruläåi
g. Cu excep�ia obliga�iilor prev�zute expres, Beneficiarul este exonerat de orice alt� r�spundere în leg�tur� cu prezentul 

actului, 

contract. 

vI. OBLIGA�IILE PARTILOR CONTRACTANTE 
6.1. În vederea executarii prezentului contract, Autorul se oblig�: 
a. sa realizeze conceptul grafic pentru
pentru broadcastiteleviziune si 1 audio pentru radio), in cadrul proiectului Targul Oferta Educationala ce se va desfasura

in perioada 15-18 mai 2018. 
b. Sa realizeze bannerul pentru internet respectand formatul standard 300x250 si/sau 728x90 
c. Sa realizeze spotul audio respectand formatul impus de radiouri -20 de secunde wav sau mp3 

banner pentru internet si sa execute montajul a 2 spoturi publicitare (1 video



d Sa realizeze spoturile video de 20 de secunde/spotul respectand formatele impuse de posturile de televiziune unde vor 
fi difuzate, respectiv: UTV, Antena 3, Realitatea Tv, Romania Tv, B1 Tv, Music Channel, TVR, astfel: 
KISS TV VIDEO format: MPG, WMV, MOV, AVI & AUDIO format: 384 kbps, 48KHz, stereo CBR Video 
bitrate: 7000 kbps Video size: 720x576 sau 1920 x 1080 ( 1080p) Frame rate: 25 fps Aspect ratio: 16:9 HD 
UTV (VIDEO format MPEG, format profile 4:2:2@High, bit rate 50.0 Mbps, Width 1920 pixels, Height 1080 pix- 
els, Display aspect ratio 16:09, Frame rate 25.000 fps & AUDIO format PCM, format_Settings_Wrapping Frame
(AES), Bit rate 1152 Kbps, Channel(s) 2 channels, Sampling rate 48.0 KHz 

-REALITATEA TV( file extension MOV, video codec DVVIDEO, pixel format yuv420p, video standard PAL 
720/576 dpi, aspect ratio 4/3 & AUDIO sample rate:48khz, 16bit, setreo, max.peak level - 10dbfs, RMS level -18/-22)

-RTV (VIDEO 720/576dpi, standard: dvPal, type: *.avi, *.mov, *mpeg, 4:3 & AUDIO: 48khz, 16bit, stereo,-12db 
on EBU scale) 
-B1 TV (VIDEO SCAN MODE, calorimetrie, 1920:1080, 16/9, 25fps)
TVR (VIDEO SD: DV stream/MXF cu codec DV PAL, HD: MXF cu codec XDCAM HD, Rezolu�ie 720X576,
Standard PAL ITU-R BT.601 & AUDIO stereo 16 bit 48KHz sample ,pixel aspect ratio: 4:3 , frame rate 25, bitrate
25Mbit/seC& certificat detinere drepturi de autor completat) 
ANTENA 3 (VIDEO format QUICKTIME MOVIE, HD 1920X1080 & AUDIO fornmat linear PCM, channels stereo, 
rate 48 kHz, level -12dB) 
MUSIC CHANEL (VIDEO standard PAL HD, 1920 X 1080, 16:9 & AUDIO MPEG,stereo, bitrate(kbps):224 CBR, 
48.0 KHz, audio level max -6db)
e. Sa indeplineasca la timp realizarea grfici si a montajelor, in functie de coordonatele primite de la Beneficiar.
f. Sa verifice in timpul montajului si dupa acesta, calitatea materialului: sa se asigure ca sunetul functioneaza si ca nu 
exista fed-uri dupa montaj
8. Sa corecteze erorile de montaj, in limita a 5 modificari, la solicitarea Beneficiarului. 
h. Sa predea grafica si materialele montate pe suport CD/DVD pana cel tarziu la data de 27.04.2018. 
i. S� manifeste respect fa�� de munca _i persoana fiec�ruia dintre colegii s�i, ori angajajii Beneficiarului; 
k. S� execute întocmai �i la timp obliga�ile asumate prin semnarea prezentului contract, semnând la finalizarea
acestora un proces verbal de receptie, al�turi de reprezentantul Beneficiarului; 
. S� în_tiinteze Beneficiarul cu privire la indisponibilitatea sa, din cauz� de for�� major�, în maximum dou� ore de la 

producerea acestuia; 
m. S� se ab�in� de la orice conflict _i s� se adreseze direct conduceri Beneficiarului pentru rezolvarea oric�rei probleme 

conflictuale; 
n. S� nu fac� acte sau fapte de natur� s� prejudicieze executarea cu bun� credin�� _i întocmai a prezentului contract; 
0. S� comunice Beneficiarului în scris, la data semn�rii prezentului contract, orice angajamente existente care pot afecta 
derularea prezentului contract; 
p. Sã obtin� acordul Beneficiarului înainte de a contracta orice alte angajamente, care ar putea fi de natur� s� il pun�a în 
imposibilitatea de a se conforma prevederilor prezentului contract. 
r.Sa isi achite contributiile conform Codului Fiscal si a legislatiei fiscale in vigoare; 

VIL. R�SPUNDEREA CONTRACTUAL�.
7.1 Fiecare parte r�spunde fa�� de cealalt� pentru pagubele cauzate din culpa sa. 
7.2 In cazul execut�rii cu întârziere a contractului, se vor aplica penalit��i de 1% din valoarea contractului pentru fiecare 

zi de întârziere fa�� de termenele stabilite prin contract. 
1.3 In cazul execut�rii necorespunz�toare a contractului de c�tre Autor, penalit��ile de întârziere vor fi re�inute din suma 
ce trebuie virat� Autorului. 

7.4 In cazul nerespect�rii de c�tre Beneficiar a termenelor de plat� conform contractului, se aplic� penalita�i de 1% din 
valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere fa�� de termenele stabilite. 

7.5 In cazul în care lucrarea nu se realizeaz� din vina exclusiv� a Autorului, acesta este tinut s� plâteasc� Beneficiarului 

50% din valoarea onorariului din prezentul contract. 
7.6 Prin semnarea prezentului contract, inclusiv a declaratiei pe proprie raspundere anexata, AUTORUL opteaza 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. 
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VILL REZILIEREA CONTRACTULUI. 
8.1. Nerespectarea obliga�tiilor asumate prin prezentul contract de c�tre una dintre p�r�i d� dreptul p�r�ii lezate de a cere 
rezilierea contractului �i de a pretinde plata de daune interese. 

IX. SOLU�IONAREA LITIGIILOR. 
9.1. Eventualele neîn�elegeri între p�r�i ca urmare a prezentului contract se vor solu�iona pe cale amiabil�. 
9.2. In caz de litigiu, p�r�ile aleg de comun acord competen�a judecatoreasca legala.

X. ALTE CLAUZE. 
10.1. Pår�ile se angajeaz� s� asigure confiden�ialitatea asupra tratativelor purtate în vederea încheierii acestui contract, 
precum �i asupra acelor clauze care, prin natura lor, nu sunt de notorietate public�. 
10.2. Orice modificare a prezentului contract se face numai cu acordul p�r�ilor, prin încheierea unui act adi�ional. 
10.3. Forta major� exonereaz� de r�spundere partea care o invoc�, potrivit legii.

10.4.Prevederile prezentului contract se completeaz� cu dispozi�ile Noului Cod Civil �i ale Legii nr. 8/1996, cu modi- 
ficarile ulterioare. 
10.5. Prezentul contract a fost încheiat într-un num�r de 2 exemplare, ambele cu valoare de original, câte unul pentru 
fiecare parte, ast�zi,_94. 0 J0 , data semn�rii lui. 

BENEFICIAR AUTOR 
DIRECTOR, 

Florin Diaconescu 
Andrei Angelescu 

Avizat,
DIRECTORADJUNCT, 
Ruxandr�Georgjana Simion

Avizat,
SEF SERVIÉÍU PROIECTE
Alina Pu 

Avizat, 
SEF BIROU CULTURAL, ARTISTIC 
SI EDUCATIONAL 

Nicoleta adl 

AVizat, 
CONSILIER JURIDIC 
Stefanga Mityois

otocmit,
cONSILIER BIROU CULTURAL, ARTISTIC 
SI EDUCATIONAL 
Cristiana Stoian 

co. 
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