
cONTRACT DE PRESTATIE ARTISTICA 
Incheiat în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor _i drepturile conexe, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

1. PARTILE 

Prezentul contract de colaborare se incheie intre: 
Centrul de Proiecte Educationale si Sportive - PROEDUS, adresa Splaiul Independentei, Nr. 2, Sector 5, 

BENEFICIAR". 
1.1. 
Bucure_ti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director- Florin Diaconescu, denumit mai jos 

Si 

1.2. Andrei Angelescu, cu domiciliul în Bucuresti, Str. George Georgescu, nr. 17, sector 4, CNP 1881119410041, 
telefon 0724522398, IBAN RO78RZBR00000600 13240944 deschis la Raiffeisen Bank, numit in cele ce urmeaza
"AUTORUL". 

2. DEFINITII 
2.1In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
) contract- prezentul contract si toate anexele sale; 

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

c)pretul contractului - pretul platibil AUTORULUI de catre BENEFICIAR, in baza contractului pentru indeplinirea 

integralasi corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract, 
d)forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu 

poate fi prevazut la momentul incheierii contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, 
incendii, 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 obligatiilor uneia din parti; 
e) zi - zi calendaristica 

3. SEDIUL MATERIEI 
3.1Prezentul contract se incheie in baza Legii nr.8/1996, privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu 

modificarile si completarile ulterioare.

4. OBIECTUL SI DURATA CONTRACTULUI

4.1 Prin prezentul contract Beneficiarul comanda si Autorul se obliga sa realizeze activitatile descrise la CAP VII din 
cadrul proiectului " Piata Statelor Membre ale Uniunii Europene", proiect ce se va desfasura in data de 05 mai 2018, in 

Parcul Cismigiu, intrarea din bvd. Regina Elisabeta. 
4.2 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale si este valabil pana la stingerea tuturor obligatiilor ce 

decurg din executarea sa. 

5. DURATA SI INTINDEREA CESIUNII 

5.1. Autorul, cesioneaz� Beneficiarului, iîn 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 exploatärile acestora, pe 

toata durata existentei lucrarii. 

6. PRETUL SI CONDITIILE DE PLATA 
6.1 Onorariul cuvenit AUTORULUI, conform prezentului contract este de 2840 Lei, pentru intreaga prestatie 
6.2 Onorariul cuvenit AUTORULUI pentru serviciile prestate, respectiv pentru cesiunea drepturilor conexe sau 
drepturilor patrimoniale de autor, va fi impozitat cu 10% prin retinere la sursa- impozit final, conform prevederilor 
Art.72-73 din Codul Fiscal.
6.3 Onorariul cuvenit va fi platit AUTORULUI În termen de maxim 60 zile de la încheierea procesului verbal de 
receptie al serviciilor corect intocmit _i insot�it de documentele justificative. In cazul în care, din procesul verbal de 



receplie reiese cà AUTORUL nu _i-a îndeplinit în totalitate obligatile contractuale sau si le-a indeplinit in mod 

necorespunzator, BENEFICIARUL i_i rezerv� dreptul de a aplica o penalizare asupra onorariului cuvenit 
AUTORULUI. 

7. OBLIGA�IILE AUTORULUI 

7.1. In vederea executarii prezentului contract, Autorul se oblig�: 
a)S ne prezent la proiectul Gala Bobocilor Bucuresteni", in data de 05 mai 2018, in intervalul orar 10:00

18:00 si sa filmeze cu o durata de aproximativ 7 minute, conform specificatiilor tehnice comunicate de catre 

Beneficiar, 
b) sa realizeze montajul, editarea, inserarea elementelor post-productie si procesarea materialelor video, conform 

specificatiilor tehnice comunicate de catre Beneficiar. 
c)sa asigure echipamentele necesare realizarii prestatiei sale ( trepied, lumini, microfon, camera de filmare); 
d) sa predea Beneficiarului materialele pe CD/DVD cu filmarile editate/montate, compatibil cu majoritatea 

echipamentelor existente pe piata de profil, in maximum cinci zile de la data finalizarii prestatiei, respectiv 
data de 08.05.2018; 

e) s� execute întocmai _i la timp obliga�iile asumate prin semnarea prezentului contract, semnând la finalizarea 

acestora un proces verbal de recep�ie a serviciilor, al�turi de reprezentantul Beneficiarului; 
t)sa respecte termenele de desfasurare a activitatilor din cadrul proiectului, conform prevederilor prezentului 

contract; 
gsa instiinteze Beneficiarul cu privire la indisponibilitatea sa, din cauza de forta majora, în maximum doua ore 

de la producerea acestuia; 
h) sa se abtin� de la orice conflict si s� se adreseze direct conducerii Beneficiarului pentru rezolvarea oricarei 

probleme conflictuale; 
i) sa respecte programul comun de lucru stabilit cu Beneficiarul; 

sa nu faca acte sau fapte de naturä s� prejudicieze executarea cu buna credinta si intocmai a prezentului 

contract, 
k)sa comuniceBeneficiarului in scris, la data semnäri prezentului contract, orice angajamente existente care pot 

afecta derularea prezentului contract; 

)sa obtina acordul Beneficiarului inainte de a contracta orice alte angajamente, care ar putea fi de natura sa il 
puna in imposibilitatea de a se conforma prevederilor prezentului contract. 

m) se obliga sa-si achite contributiile (daca e cazul) conform Codului Fiscal si a legislatiei fiscale in vigoare; 

8. OBLIGA�IILE BENEFICIARULUI 
8.1. Pe perioada execut�rii prezentului contract, Beneficiarul se oblig�: 
a) s� pl�teasc�, la termenul fixat, onorariul cuvenit Autorului conform Cap. VI 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 venitul1* 
brut si sa il vireze la bugetul statului in termenele legale. 
c) s� recunoasc� �i s� garanteze respectarea tuturor drepturilor morale ale Autorului 
d) sa colaboreze cu Autorul pentru furnizarea de orice informatii privind proiectul mai sus mentionat la Cap. IV pct. 
4.1 si pentru solu�ionarea oric�ror incidente apärute pe parcursul derul�rii contractului; 
e)cu exceptia obliga�iilor prev�z1te expres, Beneficiarul este exonerat de orice alt� räspundere în leg�tur� cu prezentul 
contract. 

9. CLAUZE SPECIALE 
9.1. Predarea lucrarilor comandate de catre Beneficiarul 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. R�SPUNDEREA CONTRACTUAL 
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.
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T0.2. In cazul executarii necorespunzatoare a contractului de catre Autor, penalitatile vor fi retinute din suma ce 

trebuie virata Autorului. 
10.5In cazul în care lucrarea nu se realizeaz� din vina exclusiv� a Autorului, acesta este tinut s� pláteasca 

Beneficiarului 50% din valoarea onorariului din prezentul contract. T0.4. 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.

11.INCETAREACONTRACTULUI 

11.1 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 pår�i;

c) Prin denun�area unilateral� de c�tre oricare dintre P�r�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, în scris, celeilalte P�r�i, cu cel 

pu�in 5 zile înainte de data propus� pentru încetarea contractului. In cazul denuntarii uniliaterale BENEFICIARUL are 

dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinit� pân� la data denun��rii 

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 cunostina 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

13.1Forta majora, constatata de o autoritate competenta, exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor 

asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

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

li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

13.3Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, iediat si in mod complet, 

producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 

13.4Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare parte va 

avea dreptul sanotifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata 

pretinde celeilalte daune-interese. 

14.SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

14.1 Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, 

executarea ori 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, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa 

cea in care a fost expediata.
15.4. 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.

16. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL

16.1 Limba care guverneaza 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 

modificarile 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 sufera unn 

prejudiciu, faptul ca aceasta din urma nu isi exercita dreptul 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 .u. OS, in doua exemplare, fiecare cu valoare de original, cate unul 

pentru fiecare parte. 
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