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CONTRACT DE DREPTURI INTELECTUALE 

Incheiat in temeiul Legii drepturilor de autor nr. 8/1996, 
cu modificarile si completarile ulterioare 

1. PARTI CONTRACTANTE 

Intre 
1.1. Centrul de Proiecte Educa�ionale _i Sportive Bucure_ti - PROEDUS, adresa 

Splaiul Independen�ei nr. 2, sect. 5. Bucuresti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin 
Director Florin Diaconescu, denumit în continuare,,Beneficiarul". 

Si 
1. Angelescu Andrei, cu domiciliul în Bucuresti, Str. George Georgescu, nr. 17, sector 4, CNP 

1881119410041, numit în cele ce urmeaz�,,AUTORUL", au convenit s� încheie 

2. DEFINITII 

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

2.1.2. BENEFICIARUL _i AUTORUL - partile contractante asa cum sunt acestea 

numite in prezentul contract; 
2.1.3. pretul contractului - pretul platibil AUTORULUI de catre BENEFICIAR, in baza 

contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor 

asumate prin contract, 
2.1.4. 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 nefind 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; 
2.1.5. zi - zi calendaristica, 

3. SEDIUL MATERIEI 

3.1. Prezentul contract se incheie in baza Legii nr.8/1996, privind drepturile de autor si

drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. 

4. OBIECTUL CONTRACTULUI 
4.1. Prin prezentul contract, AUTORUL se angajeaz� s� participe în calitate de operator 

camer� tv în cadrul proiectului ,Sport pentru Inima Capitalei", organizat de

Beneficiar în perioada 14.07.2018 05.08.2018, în ,Parcul Tineretului" intrarea 

Gheorghe ^incai. 
5. DURATA CONTRACTULUI SI INTINDEREA CESIUNII 

5.1. Cesiunea este exclusiv in favoarea BENEFICIARULUI, AUTORUL cedand toate 

drepturile patrimoniale si drepturile conexe care decurg din prestatia sa, pentru toate 

utilizarile si exploatarile acesteia pe toata durata existentei acestor lucrari si pentru 

toate teritoriile, in sensul ca BENEFICIARUL va putea utiliza sub orice forma 

creatile originale rezultate. 



5.2. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale si este valabil pana la stingerea tuturor obligatiilor ce decurg din executarea sa. 6. PRETUL SI CONDITIILE DE PLATA 
6.1.Onorariul cuvenit AUTORULUI, conform prezentului contract este de 12000 lei brut pentru intreaga prestatie. 
6.2. Plata se va face pe baza semn�rii procesului verbal de receptie a serviciilor, în maxim 60 zile de la finalizarea presta�iei _i de la receptionarea servicilor.In cazul in care, din procesul verbal de recep�ie a servicilor reiese ca AUTORUL nu _i-a îndeplinit obliga�iile contractuale, Beneficiarul î_i rezerv� dreptul de a aplica o penalizare asupra sumei. 
6.3. Onorariul cuvenit AUTORULUI pentru serviciile prestate, respectiv pentru cesiunea drepturilor conexe sau drepturilor patrimoniale de autor, va fi impozitat cu 10%6 -impozit final, conform prevederilor din Codul Fiscal in vigoare. 7. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI 

7.1. Pe perioada executarii prezentului contract, BENEFICIARUL se obliga: 7.1.1. sa nu cedeze drepturile dobandite unor terte persoane; 7.1.2. sa exploateze drepturile dobandite pana la termenul stabilit in contract; 7.1.3. sa plateasca, la termenul fixat, onorariul cuvenit AUTORULUI; 7.1.4. 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. 8. OBLIGATIILE AUTORULUI 

8.1. In executarea prezentului contract, AUTORUL se obliga: 8.1.1. S� realizeze/filmeze câte un videoclip Full HD pentru fiecare week-end de activitate, respectiv 4 videoclipuri Full HD, din cadrul proiectului ,,Sport pentru Inima Capitalei" conform urm�torului program: 14.07-15.07.2018, 21.07- 22.07.2018, 28.07-29.07.2018, 04.08-05.08.2018, în intervalul orar 17:00 22:00, organizat de Beneficiar în Parcul Tineretului, intrarea Gheorghe ^incai; 8.1.2. S� realizeze montajul, editarea si procesarea videoclipurilor cu o durat� de 2 minute fiecare videoclip, conform specificatiilor tehnice comunicate de catre BENEFICIAR; 
8.1.3. S� asigure echipamentele necesare realiz�rii presta�iei sale (trepied, lumini, microfon, camera de filmare); 
8.1.4. S� predea BENEFICIARULUI un CD/DVD-urile cu cele 4 videclipuri editate/montate _i CD/DVD-urile cu filmarea brut�, pân� la data de 10.08.2018; 8.1.5. Sã se prezinte cu cel putin 30 minute inainte de ora fixata, la data si locul stabilite 

pentru eveniment; 
8.1.6. S� respecte intocmai toate clauzele prezentului contract; 
8.1.7. Sä manifeste receptivitate si deschidere fata de punctele de vedere exprimate de 

BENEFICIAR; 
8.1.8. S� manifeste respect fata de munca si persoana fiecaruia dintre colegii sai, ori 

angajatii BENEFICIARULUI; 
8.19. S� instiinteze BENEFICIARUL cu privire la indisponibilitatea sa, datorata fortei 

majore, in maximum doua ore de la producerea acesteia; 



8.1.10. S� se abtina de la orice conflict si sa se adreseze direct conducerii BENEFICIARULUI pentru rezolvarea oricarei probleme conflictuale ivite in raport cu terti; 

8.1.11. S� respecte programul de lucru stabilit cu BENEFICLARUL; 
8.1.12. S� nu faca acte sau fapte de natura sa prejudicieze executarea cu buna credinta si 

intocmai a prezentului contract; 
8.1.13. S� comunice BENEFICIARULUI in scris, la data semnarii prezentului contract, 

orice angajamente existente care pot afecta derularea prezentului contract 
8.1.14. S� 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. 

8.1.15. Sä indeplineasca si alte atributii prevazute sau stabilite de conducerea institutiei, 
din domeniul sau de activitate. 

8.1.16. Se obliga sa-si achite contributiile conform Codului Fiscal si a legislatiei fiscale in 

vigoare; 
9. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 

9.1. Fiecare parte raspunde fata de cealalta pentru pagubele cauzate din vina sa; 

9.2. BENEFICIARUL este in drept sa solicite organelor jurisdictionale competente 
obligarea AUTORULUI la plata de daune interese pentru prejudiciile cauzate 
institutiei, in situatiile in care acesta nu si-a respectat obligatiile asumate prin 

prezentul contract; 
9.3. AUTORUL este in drept sa solicite organelor jurisdictionale competente obligarea 

BENEFICIARULUI la plata de daune interese pentru prejudiciile pe care acesta le-a 
cauzat prin nerespectarea clauzelor stipulate prin prezentul contract. 

9.4. In cazul in care, BENEFICIARUL plateste cu intarziere remuneratia convenita, 

acesta din urma este tinut sa plateasca AUTORULUI penalitati de intarziere in 

valoare de 1% pe zi din onorariul convenit. 

9.5. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv a declaratiei pe proprie raspundere 
anexata, AUTORUL opteaz� 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. 

10. INCETAREA CONTRACTULUI 
Prezentul contract poate inceta in urmatoarele conditii: 

10.1.1. Prin expirarea termenului si realizarea obiectului contractului; 
10.1.2. Prin acordul de vointa al partilor, consemnat printr-un document scris si semnat de 

10.1. 

ambele parti; 
Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia 

unei instante judecatoresti, in cazul in care una din parti: 
10.2.1. nu isi executa una din obligatiile prevazute la Capitolul 8 din prezentul contract; 
10.2.2. cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute in prezentul contract fara 

10.2. 

acordul celeilalte parti; 
10.2.3. isi incalca vreuna din obligatiile sale dupa ce a fost avertizat, printr-o notificare 

Scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la 

rezilierea prezentului contract sau in termen de 5 zile de la data primirii notificarii 

prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod 

necorespunzator oricare din obligatiile ce ii revin. 



10.3. Rezilierea contractului nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante; 
10.4. Partea care invoca o cauza de incetare a prezentului contract o va aduce la cunostinta celeilate parti cu 15 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa isi produca efectele. 
10.5. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod 

culpabil a cauzat incetarea contractului; 

10.6. 10.6. BENEFICIARUL isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de 
drepturi intelectuale, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au 
putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea 

clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi 

contrara interesului public; 

10.7. In cazul prevazut la pct. 10.6. AUTORUL are dreptul de a pretinde numai 

plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii 
unilaterale a contractului; 

11. CONFLICTUL DE INTERESE 

11.1. AUTORUL nu se va angaja, in cunostin�� 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. 
12. FORTA MAJORA 

12.1. Forta majora, constatata de o autoritate competenta, exonereaza partile 

contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata 

perioada in care aceasta actioneaza. 

Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei 

majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia 

12.2. 

acesteia. 

12.3. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica 

celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice 

masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor 
Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe o perioada mai 

mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea 

de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde 

celeilalte daune-interese. 

12.4. 

13. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
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. 

13.1. 

13.2. 

14. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL 
14.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

15. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI 

Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Codului Civil 

si ale Legii nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. 



16. CLAUZE FINALE 

16.1. Modificarea prezentului contract este posibila numai prin act aditional incheiat 

intre partile contractante; 

Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere 16.2. 
verbala sau scrisa dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui; 

In cazul in care partile isi incalca obligatiile prevazute in prezentul contract si 16.3. 
una dintre parti sufera un 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; 
in doua exemplare, fiecare cu 

Prezentul contract a fost incheiat astazi 

valoare de original, cate unul pentru fiecare parte. 
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