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CONTRACTDECOMANDA 

I. Pa~Ie contractante 

1.1. Centrul de Proiecte Educafionale ~i Sportive - PROEDUS, adresa Bulevardul Decebal, Nr.11 , 
Sector 3, Bucure~ti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Zvetlana Ileana Preoteasa, denumit mai 
jos BENEFICIARUL pe de o parte, 

~i 

1.2 Elena Boholt, cu domiciliul i'n Mun. Bucuresti, Sec. 6, Str. Drumul Taberei, nr.85A, bl. TS7, et 3, 
ap 22, CNP 2730430293098, IBAN RO57RZBR0000060003877427, deschis la Raiffeisen Bank, 
numit i'n continuare AUTORUL, pe de altii parte, a intervenit prezentul contract. 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1 Prin prezentul contract Beneficiarul comandii ~i Autorul se obligii sii realizeze conceptul editorial 
al revistei, 45 de artico/e scrise si 180 de fotografii realizate in cadrul proiectului ,,Multimedia: 
Revista online- #HA/siTU! !" ce se va desfii~ura i'n perioada 09.03.2021 - 30.04.2021. 

Ill. REMUNERATII SI CONDITII DE PLATA 

3. l. Onorariul cuvenit pentru realizarea obiectului contractului este de 3.000 lei /pentru intreaga 
prestatie, respectiv 66,67 lei/articol si 4 fotografii/articol, reprezentand onorariul Autorului, respectiv 
plata dreptului de autor, inclusiv cesiunea exclusiva a drepturilor patrimoniale de autor asupra lucrarii 
descrise in contract, pe toata durata existentei acestor lucrari si pentru toate teritoriile, in sensul ca 
Beneficiarul va putea utiliza sub orice forma creatiile originale rezultate. 

3.2. Onorariul cuvenit AUTORULUI pentru serviciile prestate, respectiv pentru cesiunea drepturilor 
conexe sau drepturilor patrimoniale de autor, va ti impozitat cu I 0% - impozit final, conform 
prevederilor Art. 72 din Codul Fiscal. 

3.3. Beneficiarul va efectua plata onorariului catre Autor, in 2 transe astfel: 

a. Transa 1: 1.600 lei, suma aferenta conceptului editorial al revistei, unui numar de 24 de articole 
si 96 defotograji~ prestatie rea/izata pana la data de 02.04.2021, in termen de maximum 90 de zile 
de la intocmirea documentelor necesare 

h.Transa 2: 1.400 lei, suma eferenta unui numar de 21 de articole si 84 de fotografii, prestatiae 
realizata pana la data de 30.04.2021, in termen de maximum 90 de zile de la intocmirea 
documentelor necesare 

Plata se va face pe baza semarii procesului verbal de receptie a serviciilor si predarii documentelor 
justificative. In cazul in care, din procesul verbal de receptie reiese ca AUTORUL nu a respectat toate 
clauzele prezentului contract, CENTRUL isi rezerva dreptul de a aplica o penalizare asupra onorariului 
cuvenit AUTORULUI, proportional cu acea parte a contractului neprestata. 

IV. DURA TA CONTRACTULUI 

4.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si inregistrarii sale in evidentele Beneficiarului, 
efectele juridice ale acestuia incetand la data executarii obligatiilor reciproce ale partilor. 

V. OBLIGATII CONTRACTUALE 



e 

5.1. Autorul se obliga: 

a) sa participe la activitatile de coordonare si implementare ale proiectului Multimedia - Revista online 
- #HA/siTU!; 

b) sii realizeze lucriirile comandate Ja Cap. II din prezentul contract, in condi~i de calitate 
corespunziitoare, exercitiindu-si efectiv si responsabil totalitatea capacitatilor sale cn~atoare: 
respectiv conceptul editorial, si, ulterior, 45 de articolele si 180 de fotografii specifice pro1ectulu1 
Multimedia ,,Revista online: #HA/siTU!", pe care sa le predea Beneficiarului astfel: conceptu~ 
editorial pana la data de 15.03.2021, articolele&fotografiile pana in ultima zi lucratoare a fiecare1 
saptamani, pana la data de 30.04.2021; 

c) sa participe la activitatile redactionale de coordonare si implementare ale proiectului Multimedia -
Revis/a online: #HA/siTU!; 

d) sa stabileasca, de comun acord cu Beneficiarul rubricile revistei (permanente si ocazionale), care 
trebuie sa contina titlu si text descriptiv intre 500-1.000 de semne, pe care sale predea Beneficiarului 
pana pe 15.03.2021; 

e) sa realizeze saptamanal, de comun acord cu Beneficiarul, continutul revistei pentru saptamana 
urmatoare (articole + fotografii), intre 5 si 8 materiale/20 si 32 de fotografii/saptamana; 

fl sa respecte ca fiecare material sa aiba intre 1.500 - 5.000 de semne, iar fotografiile sa aiba formatjpg 
( I 200x628/i 080x I 920/! 920x I 080 pixeli) si sa fie realizate in cadrul proiectelor Beneficiarului 

g) sa realizeze, de comun acord cu Beneficiarul, planul editorial saptamanal ( informatii, titluri, 
fotografii pentru articolele din revista) stabilit la sfarsitul fiecarei saptamani pentru saptamana 
urmatoare; 

h) sa participe la intalnirile de lucru, la solicitarea Beneficiarului, care au ca obiect implementarea si 
monitorizarea proiectului; 

i) sa mentina legatura cu reprezentantii Beneficiarului in vederea postarii si promovarii articolelor pe 
pagina web a revistei si pe canalele de promovare ale Beneficiarului; 

j) sa stabileasca, de comun acord cu Beneficiarul, contacte cu diverse persoane pentru realizarea 
articolelor ce vor fi postate sub semnatura acestora; 

k) sa creeze continut pentru postarile ce vor fi urcate pe canalele social media ale Beneficiarului; 
I) sa predea Beneficiarului, in format electronic (pe mail sau pe stick), articolele si fotografiile, cu eel 

putin 2 zile inainte ca acestea sa fie publicate in revista online; 
m) sii manifeste receptivitate si deschidere fata de orice puncte de vedere exprimate de Beneficiarul in 

ceea ce priveste lucrarile; 
n) sii efectueze modificari in limita a 3 revizuiri pentru materialele necesare proiectului mentionat Ia 

capitolul V, alin I, punctul a) ; 
o) sa se abtina de la orice fel de conflict si sa se adreseze conducerii Beneficiarului pentru rezolvarea 

oricarei probleme contlictuale; 
p) sa nu faca fapte de natura sa prejudicieze executarea cu buna credinta si intocmai a prezentului 

contract; 
q) sa cesioneze exclusiv Beneficiarului drepturile patrimoniale de autor asupra Iucrarilor executate 

prevazute la art. II din prezentul contract,pe toata durata existentei acestor lucrari si pentru toate 
teritoriile, in sensul ca Beneficiarul va putea utiliza sub orice forma creatiile originate rezultate; 

r) sii execute intocmai ~i la timp obligatiile asumate prin semnarea prezentului contract, semniind la 
finalizarea acestora un proces verbal de receptie a serviciilor, aliituri de reprezentantul 
Beneficiarului; 

s) sa nu cedeze altor persoane drepturile ce fac obiectul prezentului contract. 
t) se obliga sa-si achite contributiile conform Codului fiscal si a legislatiei fiscale in vigoare; 
u) sa respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 

priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protectia datelor) 

5.2. Beneficiarul se obliga: 



a) sa plateasca Auto I · . . . ru ut onorarml cuventt acestuta conform Cap.Ill din prezentul contract; 

b) sa deduca din onorariul brut . . . . aplicarea cotei de 
1 
O¾ asu c~nve~tt, tm~oz!tul nascut dm _e~ecutarea prezentului contract prin 

forfetare de 40% pr~ ve~1tulu1 ~rut ~1~muat cu cheltmehle determinate prin aplicarea cotei 
asupra vemtulut brut st sa ti v1reze la bugetul statului in termenele legale. 

c) sii comunice cu Autorul t · d . . · 
P

rodus I d pen ru ,umtzarea e once mformatii si solicitari necesare realizarii 
e or coman ate; 

d)_sii respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in 
ceea ce pnveste prelucrarea dat I 1 • . . . . . abr . . . e or cu caracter persona st pnvmd hbera circulatte a acestor date si de 

ogare a Direct1ve1 95/46/CE (Regulamentul General privind protectia datelor) 

VI. CLAUZE SPECIALE 

6-1 · Predarea !ucrarilor comandate de catre Beneficiarul are ca efect transmiterea dreptului de proprietate 
asupra aceste1a de la Autor catre Beneficiar. 

6.2. In cal_itate de proprietar al lucrarii, Beneficiarul este autorizat sa o exploateze in calitate de cesionar 
al dreptunlor patnmoniale de autor. 

VII iNCETAREA CONTRACTULUI 

7.1. Prezentul contract poate inceta in urmatoarele conditii: 

a) Prin expirarea termenului ~i realizarea obiectului contractului; 

b) Prin acordul de vointa al piiqilor, consemnat printr-un document scris ~i semnat de ambele paqi; 

c) Prin denuntarea unilaterala de ciitre oricare dintre Parti, in urmatoarele conditii: Contractul poate 
inceta din vointa BENEFICIARULUI sau a AUTORULUI, cu obligatia aferenta de a notifica intentia 
sa, in scris, celeilalte Parti, cu eel putin 5 zile inainte de data propusii pentru incetarea contractului. in 
cazul denuntarii uniliaterale BENEFICIARULUI are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare 
pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii 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. 

VIII.RASPUNDEREACONTRACTUALA 

8.1. Fiecare parte raspunde fata de cealalta pentru pagubele cauzate din culpa sa. In cazul executarii cu 
intarziere a contractului, se vor aplica penalitati de 0,0 I % din valoarea contractului pentru fiecare zi de 
intarziere fata de tennenele stabilite prin contract. 

8.2. In cazul executarii necorespunzatoare a contractului de catre Autor, penalitatile vor fi retinute din 
suma ce trebuie virata Autorului.3. In cazul nerespectarii de catre Beneficiar a termenelor de plata 
confonn contractului, se aplica penalitati de 0,01 % din valoarea contractului pentru fiecare zi de 

intarziere fata de tennenele stabilite. 

8.3. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv a declaratiei pe proprie raspundere anexata, 
AUTORUL opteaza pentru o impunere de I 0% aplicata la venitul brut rezultat dupa scaderea cotei 
forfetare de cheltuieli de 40% prin retinere la sursa, confonn prevederilor codului fiscal. 

IX. FORTA MAJORA 
9.1. forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor 

asumate prin prezentul contract. 



9 2 Prin forta majora se intelege un eveniment independent d • . · · e vomta part1l0 · · 'b'I · 
insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedic rt'I r, imprevizi 1 

• si 
obligatiile asumate. a pa I e sa execute total sau partial 

9.3. Partea care invoca forta majora are obligatia sa O aduca la 1· 1 -1 1 • • • • · 
5
( · ') -1 d . . . cunos mta ce e1 a te part, m sens m 

maximum cmc1 z1 e e la apantle, 1ar dovada fortei maio · · ' · ' 
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. . re se va comumca m maximum 
cmc1sprezece z1 e e a apantle. 

9.4. Data de referinta este data stampilei postei de expedi'ere Do d fi rt'fi t d c d . . . va a va I ce 1 1ca a e amera e 
Comert s1 lndustne sau alt organism abilitat de legea statului care O invoca. 

9.5. P~rt~a care_invoca fo~a ~ajora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei 
acesteia m maximum 15(cmctsprezece) zile de la incetare. 

9.6. Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6 (sase) luni, fiecare partener poate 
renunta I~ ~xecutarea contractului pe mai departe. In acest caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere 
despagubm de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data. 

X. NOTIFICARI SI COMUNICARI 

I 0.1. 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. 
10.2. In cazul in care notificarea/comunicarea se face pe cale postala, se va transmite prin intermediul 
unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data 
mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 
I 0.3. Daca notificarea/comunicarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prim a zi 
Iucratoare dupa cea in care a fost expediata. 
I 0.4. 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. 

XI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

11.1. Eventualele neintelegeri intre parti ca urmare a executarii prezentului contract se vor solutiona pe 
cale amiabila. 
J 1.2. In caz de litigii, partile aleg de comun acord instantele de judecata competente de pe teritoriul 
Romaniei. 

XILCONFLICTUL DE INTERESE 

12.1 Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau stopa orice situatie care ar putea 
compromite executarea obiectiva ~i impartiala a prezentului contract. Contlictele de interese pot aparea 
in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, legaturilor 
de rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut 

in timpul executarii prezentului contract trebuie notificat in scris beneficiarului, in termen 15 zile de la 
aparitia acestuia. 

12.2. Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a 
personalului sau. In cazul in care Prestatorul nu-~i mentine independenta, Beneficiarul, fara afectarea 



dreptului a~e-sn.na de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauz t . . . . 
d "d t d 1· . a ca unnare a s1tuatie1 de conflict de interese va putea ec1 e mce area e p m drept ~1 cu efect un· edi t 

1 
. 

, a a prezentu w contract. 

XIII. ALTE CLAUZE 

13.1. Partile se angajeaza_sa asigure confidentialitatea asupra tratativelor purtate in vederea incheierii 
acestui contract, precum s1 asupra acelor clauze care, prin natura Jor, nu sunt de notorietate publica. 
13.2. Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificarile 
si completarile ulterioare si ale Codului civil. 
13.3. Prezentul contract nu se poate modifica decat cu acordul partilor exprimat in scris. 
13.4. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala dintre aceStea, 
anterioara sau ulterioara i?chei~rii_sale. . . . . . fJ-CJ..P..:.9:-Q!U.., 
Prezentul contract a fost mche1at m 2 exemplare cu aceeast valoare Jundtca astazt .0. · · · 
din care un exemplar pentru Beneficiar si un exemplar pentru Autor. 
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