
CONTRACT DE PRESTATIE ARTISTICA 
Incheiat in temeiul Legii drepturilor de autor nr. 8/1996,

actualizata prin Legea nr. 285/2004 

I. PARTILE 
Prezentul contract de colaborare se incheie intre:

1.1. Centrul de Proiecte Educa�ionale si Sportive Bucuresti-PROEDUS, adresa Splaiul 

Independentei. Nt.2. sector 5. Bucure_ti. cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director - Florin 

Diaconescu. denumit mai jos "PRODUCATOR". 

Si 

1.2. Constantinescu Razvan Gabriel, cu domiciliul in Bucuresti, Sect. 2, Str. Sanzieni, nr.2, bl. 30, 
sc.1. et. 2. ap. 14. CNP 1910926420078, avand cont 1BAN RO39INGBO00099990470432 1 deschis 
la ING Bank, numit in cele ce urmeaza "ARTISTUL". 

I. OBIECTUL CONTRACTULUL 
2.1. Prin prezentul contract. ARTISTUL se angajeaza in calitate de artist - Graffiti in cadrul 

evenimentului ..VisualArt-Underval" organizat de Producator ce va avea loc in perioada 23.06.
24.06.2018, in Parcul Tineretului, intrarea Gh.Sincai, Bucuresti. 
2.2. ARTISTUL cesioneaza PRODUCATORULUI, in regim de neexclusivitate, toate drepturile 
patrimoniale care decurg din dreptul conex asupra presta�iei sale, pentru toate utilizarile �i exploatarile 
acesteia pe o perioada de 1 (un) an de la data incheierii prezentului contract. 

IIL REMUNERATII SI CONDI�II DE PLATA. 
3.1. Onorariul cuvenit ARTISTULUI, conform prezentului contract este de 9700 lei, pentru 

intreaga presta�ie. 
3.2 Onorariul sus-mentionat va fi platit ARTISTULUI, in termen de maxim 60 zile de la incheierea 

prestatiei. 
3.3. Plata se va face în termen de maximum 60 de zile lucr�toare de la data finaliz�rii presta�iei _i se 
va face în baza procesului-verbal de receptie a serviciilor întocmit de c�tre Beneficiar. In cazul în care, 
din procesul-verbal de receptie a serviciilor reiese c� Prestatorul nu _i-a îndeplinit obliga�iile 
contractuale, Beneficiarul î_i rezerv� dreptul de a aplica o penalizare asupra sumei. 

IV. DURATA CONTRACTULUI 
4.1. Evenimentul va avea loc in in perioada 23.06.2018-24.06.2018, in intervalul orar 10:00-22:00, in 
Parcul Tineretului, intrarea Gh.Sincai. 

V.OBLIGATIILE SI DREPTURILE PRODUCATORULUI. 
Pe perioada executarii prezentului contract, PRODUCATORUL: 

5.1. se obliga sa instiinteze ARTISTUL cu cel putin 24 de ore inainte asupra modificarii orei sau 
iocului la care vor avea loc repetitiile sau spectacolele programate. Sc obliga sa asigure conditii de lucru corespunzatoare fiecarei etape a manifestarii artistice, punand la dispozitia acestuia toate facilitatile de care dispune. 
5.4. se obiiga sa platcasca, la termenul fixat, onorariul cuvenit ARTISTULUI; 5.5. se obliga sa plateasca, din onorariul brut cuvenit, toate impozitele si taxele datorate catre stat, rezultate din executarea prezentului contract. 
5.6. se obliga sa recunoasca si sa garanteze respectarea tuturor drepturilor morale ale ARTISTULUI. 5.7 Se obiga sa puna la dispozitie artistului panourile pentru realizarea desenului de tip graffiti 5.8 are dreptul de a fixa foto si video prestarilor mentionati la punctul II; 9se obliga sa foloseasca imaginile obtinute in urma fixarii prestatie artistilor numai in scopul prommovorii si justificarii activitatii beneficiarului si pentru postarea acestora pe site-ul propriu.



VI. OBLIGA�IILE SI DREPTURILE ARTISTULUI: 
In executarea prezentului contract, ARTISTUL se obliga: 

6.1 sa prezinte in zilele de 23.06, 24.06.2016. la evenimentul. VisualArt-Underval" in intervalul orar 

10:00-22:00 in Parcul Tineretului, intrarea Gh.Sincai. 
6.2 sa realizeze desene de tip Grafiti in zona special amenajata peo suprafata de 30 m, ce nu au leg�turá 

cu vulgaritatea sau obscenitatea precum jigniri si trivialitati 
6.3 sa se prezinte cu cel putin 30 de minute inainte de ora inceperii evenimentului, la data si locul 

stabilite pentru realizarea operei de tip Grafiti care ulterior evenimentului va ramane in posesia 

Producatorului. 

pro 

6.4 Sa sustina ateliere de creatie de tip graffiti in zilele de 23.06 si 24.06.2018 in intervalul orar 10:00 
PRO 
în b 

22:00 
6.5 Sa stabileasca cu Producatorul tema operei ce urmeaza a fi realizata 
6.6 Sa indeplineasca si alte atributii prevazute sau stabilite de Producator din domeniul sau de 

activitate 

6.7 sa respecte intocmai toate elauzele prezentului contract. 
6.8 sa manifeste receptivitate si deschidere fata de punctele de vedere exprimate de PRODUCATOR. 
6.9 sa manifeste respect fata de munca si persoana fiecaruia dintre colegii sai, ori angajatii 

PRODUCATORULUI 

DVL 

6.10 sa instiinteze PRODUCATORUL cu privire la indisponibilitatea sa, 
atl din cauza de forta majora, in maximum doua ore de la producerea acesteia; 

6.11 sa se abtina de la orice econflict si sa se adreseze direct conducerii PRODUCATORULUI pentru
rezolvarea oricarei probleme conflictuale; 

6.12 
1.11 

sa respecte programul comun de lucru stabilit cu PRODUCATORUL; 
6.13 sa nu faca acte sau fapte de natura sa prejudicieze executarea cu buna credinta si intocmai a 

prezentului contract. 
6.14 sa comunice PRODUCATORULUI in scris, la data semnarii prezentului contract, orice 

angajamente existente care pot afecta derularea prezentului contract. 
6.15 sa obtina acordul PRODUCATORULUI, 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. 

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA. 
7.1. Fiecare parte raspunde fata de cealalta pentru pagubele cauzate din culpa sa; 

7.2. In cazul in care manifestarea artistica nu se realizeaza din culpa ARTISTULUI acesta nu va fi 
remunerat si este tinut sa plateasca PRODUCATORULUI 50% din onorariul cuvenit.

In cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale PRODUCATORUL este tinut sa plateasca ARTISTULUI penalitati de intarziere in valoare de 1% pe zi din onorariul convenit. 
7.4. PRODUCATORUL este in drept sa solicite organelor jurisdictionale competente obligarea ARTISTULUI la plata de daune interese pentru prejudiciile cauzate institutiei, in situatiile in care 
acesta nu si-a respectat obligatiile asumate prin prezentul contract. 
7.5 ARTISTUL este in drept sa solicite organelor jurisdictionale competente obligarea PRODUCATORULUI la plata de daune interese pentru prejudiciile pe care acesta le-a cauzat prin 
nerespectarea clauzelor stipulate prin prezentul contract.

1.2 

7.3 

VIIL.REZILIEREA CONTRACTULUI. 
8.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii
ezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune interese. 

IX. SOLUTIONAREA LITIGILOR. 

9,1. Eventualele neintelegeri intre par ca urmare a prezentului contract se vor solu�iona pe cale 

amiabila. 
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9.2. In caz de litigiu, partile aleg de comun acord instan�ele de judecata competente. X. ALTE CLAUZE.
10.1. Partile se angajeaza sa asigure confidentialitatca asupra tratativclor purtate in vederea incheieri1 acestui contract, precum si asupra acelor clauze care, prin natura lor, nu sunt de notorietate publica.10.2. Orice modificare a prezentului contract se face numai cu acordul partilor, prin incheierea unuact aditional. 
10.3. Forta majora exonereaza de raspundere partea careo invoca, potrivit legii.10.4. Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Codului Civil si ale Legii nr. 
8/1996. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul contract astazi..l% in doua exemplare, cate unul 
pentru fiecare parte. 

ARTIST,PRODUCATOR, 
Centrul de Proiecte Constantinescu Razvan Gabriel
Educationale si Sportive Bucuresti 

DIRECTOR
Florin Diaconescu 
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