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CONTRACT DE CESIUNE TEMPORARA A DRErTURL.OR CONEXE

I. PÅR�ILE CONTRACTANTE 
1.1. Centrul de Proiccte Educationale si Sportive - PROEDUS., adresa Splaiul Independentei, 

nr. 2. sect 5. Bucuresti. cod fiscal 265972 13, reprezentat prin Director - Florin Diaconescu, denumit
in cele ce urmeaza ,, BENEFICIAR", pe de o parte,

Si 

1.2. Asociatia ,Calusari Slatinei" cu sediul in Mun. Slatina, Strada Aleca Rozelor, Nr.6, B 
FB20. sc. A. Ap. 14, Et. I, Cod postal 230020, Cod Unic de Inregistrare, 26361467/29.12.2009 cont 
deschis la BCR- Sucursala Slatina, Cont: RO32RNCBO200114591530001, denimit in continuare 
"PRESTATOR", pe de alta parte, 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1 Obicctul contractului il reprezinta asigurarea de catre PRESTATOR a prezentei trupelor de 

dansatori din cadrul Asociatiei ,CALUSARII SLATINE" - Ansamblul .Ghiocelul", pentru sustinerea 

unor spectacole in data de 05 mai 2018 la evenimentul Piata Statelor Membre ale Uniunii Europene", 
in conformitate cu licitarea Beneficiarului, astfel: 
-in data de 05 mai 2018, interval 11:30- 12:00, respectiv 15:00- 15:30; 

2.2 PRESTATORUL cesioneaza BENEFICIARULUI, in regim de neexclusivitate, toate drepturile 
patrimoniale care decurg din dreptul conex asupra prestatiei Asociatiei ,Calusarii Slatinei", enumerate 
mai sus, pentru toate utilizarile si exploatarile acesteia pe o perioada de 2(doi) ani de la semnarea 
prezentului contract. 

III.DURATA CONTRACTULUI 
3.1. Perioada de valabilitate a contractului este cuprinsa intre data semnarii sale si indeplinirea tuturor

obligatilor contractuale de catre ambele parti.

IV. PRETUL CONTRACTULUI 
4.1. Pretul total al prestatiei este de 8000 lei. 

4.2. Data efectuárii pla�jii presta�iei: plata remunera�iei stabilite conform art. 4.1. se va efectua, prin 
virament bancar în 1(o) tran_a, dup� cum urmeaz�:
-Trana I: BENEFICIARUL va efectua plata remunera�iei aferente activita�ilor desfä_urate de c�tre 
PRESTATOR in data de 05.05.2018, remunera�ie in cuantum de 8000 lei, pån� la data de 05.06.2018; 

V.DREPTURILE SI OBLIGA�IILE PARTILOR
5.1 Drepturile si obligatiile Prestatorului 
5.1.1 Prestatorul se obliga sa asigure sustinerea de spectacole in data de 05 mai 2018 in cadrul
evenimentului ,,Piata Statelor Membre ale Uniunii Europene". 
5.1.2 Prestatorul se oblige sa se prezinte cu 30 de minute inainte de inceperea fiecarui spectacol din cele 
mai sus mentionate la pct. 5.1.1. 
S.1.3 Prestatorul va face toate demersurile artistice si tehnice, pe care i le solicita Beneficiarul, in 
spiritual bunei colaborari cu acesta, asigurand un nivel ridicat profesional.
5.1.4 Prestatorul se obliga sa isi indeplineasca toate obligatiile ce decurg din prezentul contract cu buna- 
credinta si cu maximum de profesionalism, intelegand prin aceasta inclusiv luarea tuturor masurilor 
care, fara a necesita mentionarea explicita in Contract, sunt inerente atingerii scopului acestuia si va 
raspunde in cazul in care prin faptele lui sau ale persoanelor pe care le reprezinta se vor aduce prejudicii 
Beneficiarului. 
5.1.5 Prestatorul se obliga sa garanteze ca detine toate drepturile asupra spectacolului sus mentionat, 
inclusiv cele privitoare la operele expuse si la piesele interpretate. Toate platile aferente acestor drepturi 
cad in sarcina Prestatorului, Beneficiarul fiind exonerat de orice raspundere.



S.I.6 Prestatorul se obliga sa se abtina de la orice act sau fapt prin care ar putca aduce atingere dreplurilor 

Beneficiarului nascute din prezentul Contract sau prin care s-ar aduce atingere bunului renume sau 

activitatilor Beneficiarului. 
S.I.7. så execute întocmai _i la timp obliga�ile asumate prin semnarca prezentului contract, semnánd

la finalizarea acestora un proces verbal de receptie, al�turi de reprezentantul Bcneficiarului, 

5.2 Drepturile si obligatiile Beneficiarului 

5.2.1. Beneficiarul se obliga sa achite suma datorata cu titlu de remuneratie la termenul stabilit contorm 

pct. 4.2. 
5.2.2. Beneficiarul se obliga sa exploateze drepturile cedate in conditile stipulate in prezentul Contract, 

si sa isi indeplineasca toate obligatiile cu maxima diligenta. 
5.2.3 Beneticiarul se obliga sa nu foloseasca secvente sonore din cadrul prestatici, in scopuri comerciale. 

5.2.4. Beneficiarul are dreptul de a utiliza neexclusiv drepturile ce fac obiectul Contractului in toate 
modalitatile de exploatare prevazute de pet. 2.2. cat si de legislatia in vigoare privind drepturile de autor 

si drepturile conexe. 

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
6.1 Prezentul contract poate înceta în urmätoarele condi�ii: 

a) Prin expirarea termenului _i realizarea obiectului contractului; 
b) Prin acordul de voin�� al p�r�ilor, consemnat printr-un document scris _i semnat de ambele p�rt�i; 
c)Prin denun�area unilateralä de c�tre oricare dintre P�r�i, în urmätoarele condit: Contractul poate 

inceta din voin�a BENEFICIARULUI sau a PRESTATORULUI, cu obliga�ia aferent� de a notifica
inten�ia sa, în scris, celeilalte P�r�i, cu cel pu�in 15 zile înainte de data propus� pentru încetarea 

contractului. În cazul denuntarii uniliaterale BENEFICIARUL are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinit� pån� la data denun��ri unilaterale a contractului. 

d) Prin reziliere atunci cand una dintre parti nu isi respecta obligatiile, partea lezata avand dreptul 
sa solicit� rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune interese. 

e)Cand una dintre parti cesioneaza drepturile si obligatiile sale, prevazute de prezentul contract unui 
tert, fara acordul celeilalte parti, prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara 
interventia unei instante judecatoresti; 

fCand una dintre parti este declarata in stare de incapacitatate de plati sau a fost declansata 
procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract; 

VII. FORTA MAJORA 
7.1. Nici una din partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si neexecutarea in mod 
necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca 

neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de Forta majora,
asa cum este definita de lege. 
7.2. Orice modificare in programul evenimentului datorata unei situatii de forta majora, independenta 
de culpa Prestatorului, in care s-ar afla unul dintre artistii care participa la realizarea programului 
prevazut in desfasurator, va fi rezolvata constructiv, cu acordul ambelor parti, Prestatorul fiind in acest
caz exonerat de orice raspundere. 

VIII. LITIGII 
8.1 Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 
interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvat pe cale amiabila. 
8.2 In cazul in care nu este posibil rezolvarea pe cale amiabila, partile aleg de comun acord competenta 
instantelor judecatoresti. 

IX. PENALITATI. 
9.1. Daca, din motive subiective Prestatorul renunta la onorarea serviciilor asumate prin prezentul 
contract, se obliga sa restituie Beneficiarului toate cheltuielile efectuate de catre acesta in vederea
realizarii spectacolului sus mentionat, plus o penalizare de 1% din suma rezultata. 
9.2. In cazul in care Beneficiarul anuleaza spectacolul inainte de punerea acestuia in scena, se obliga la 
plata integrala a sumei din contract, in baza facturii emise de Prestator la momentul comunicarii
anularii evenimentului. Termenul de plata este de maxim 10 zile de la data emiterii facturi.



X. CLAUZE FINALE

0.. Modificarea prezentului contract este posibila numai prin act aditional incheiat intre partile 
contractante. 
0.2 Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea,
anterioara sau ulteriora inc eierii lui 
10.3 In cazul in care partile isi incalca obligatiile prevazute in prezentul contract, neexercitarea de parteca

care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a 

obligatiei respective nu echivaleaza cu o renuntare la acest drept al sau 

Prezentul contract a fost incheiat astazi 0.., in   doua exemplare, fiecare cu 

valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.
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