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/oh.1L

CONTRACT DE DREPTURI INTELECTUALE

Incheiat in temeiul nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe,
cu modificarile si completarile ulterioare

PARTI CONTRACTANTE
1.1. Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti - PROEDUS, adresa Splaiul

Independentei nr.2,

Bucuresti,

sect 5.

Preoteasa, denumit mai jos

cod fiscal 26597213, reprezentat

prin

Director

-

"BENEFICIAR".

Si
Lovinescu nr. 16, Sector 1, posesor
1.2.
Mo_oiu Nicu Romeo, cu domiciliul în Bucure_ti, str. Eugen
08 ianuarie 2020, CNP
al CI seria RK nr. 480552 eliberat de SPCEP Sector 1 la data de
0155 8387, numit in cele ce urmeaza
1711205030025, având cont IBAN RO73 INGB 0000 9999
AUTOR".

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

contract;

prezentul
asa cum sunt acestea numite
b) BENEFICIAR si AUTOR partile contractante de catre BENEFICIAR, in baza contractului pentru
AUTORULUI
c) pretul contractului pretul platibil
asumate prin contract;
tuturor
in

-

-

obligatiilor
partilor care

a

indeplinirea integralasi corespunzatoare
mai presus
d) forta majora un eveniment

de controlul

nu

se datoreaza

greselii

incheierii contractului; sunt considerate

sau

vinei

asemenea

poate fi prevazut la momentul
restrictii aparute ca
inundatii sau orice alte catastrofe naturale,
evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
enuntiativa. Nu este considerat forta
enuntarea nefiind exhaustiva ci
urmare a unei carantine, embargou,
face
de
acestora,

majora
extrem

e) zi
3.

-

care nu

celor de mai sus, care,
un eveniment asemenea
uneia din
de costisitoare executarea obligatiilor

a crea o

imposibilitate

executare,

parti;

zi calendaristica;
SEDIUL MATERIEI

3.1. Prezentul

contract se

modificarile
conexe, cu

4.

fara

OBIECTUL

incheie in baza

Legii

nr.

si completarile ulterioare.

SI DURATA

CONTRACTULUI

8/1996, privind drepturile

de autor si

drepturile

4 . Prin prezentul contraet, AlUTORUL

prerentului contract, in cadrul proiectului

se angajeaza sa prestee serviciile decrise la cap. al
"Rolul
.Cursuri de formare dedicate cadrelor didactice

comunicarii in gestionarea clasci de elevi", deslanurat de catre Centrul de Proiecte ducationale si
Sportive Bucuresti PROEDUS.
4.2. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii nale si este valabil pana la stingerea tuturor

obligatiilor ee decurg din executarca sa.
s. DURATA SI INTINDEREA CESIUNII

5.1. AUTORUL cesioneaza BENEFICIARULUI, in regim de cxclusivitate, toate drepturíle patrímoniale
ce face obiectul prezentului comttact,
care decurg din dreptul de autor si dreptul conex asupra creatici sale
pentru toate utilizarile si exploatarile acesteia pe toata durata cxistentci acestcia
6.

PRETUL SI CONDITILE DE PLATA

6.1. Onorariul cuvenit AUTORULUI, conform prezentului contract este de 8500 lei. pentru intreaga
prestatie.
6.2. Onorariul sus-mentionat
la

depunerea

Plata

se va

justificative

documentelor

va

fi

necesare

face pe baza semarii
structura curs,

AUTORULUI astfel: in termen de maximum 90 de zile de
sens.
acreditarii si de la predarea documentelor justificative in acest
a serviciilor si predarii documentelor
de

platit integral
procesului

verbal

receptie

aferente
documente de acreditare, acreditarea cursului si toate documentele

AUTORUL nu a respectat toate clauzele
acesteia. In cazul in care, din procesul verbal de receptie reiese ca
cuvenit
o penalizare asupra onorariului
prezentului contract, CENTRUL isi rezerva dreptul de a aplica
AUTORULUI, proportional cu acea partea contractului neprestata.
cesiunea drepturilor conexe
6.3. Onorariul cuvenit AUTORULUI pentru serviciile prestate, respectiv pentru
conformn
cu 10% prin retinere la sursa- impozit final.
sau drepturilor patrimoniale de autor, va fi impozitat
prevederilor Art.72-73 din Codul Fiscal.
7.OBLIGA IILE

Pe perioada executrii

BENEFECIARULUI

prezentului contract, BENEFICIARUL se oblig:

7.1. sa recunoasca si sa garanteze respectarea tuturor drepturilor morale ale AUTORULUI:
7.2. sa exploateze drepturile dobandite in scopil si pana la pana la termenul stabilit in contract:
7.3. sa asigure conditii de lucru corespunzatoare fiecarei etape a prezentului, punand la dispozitia
acestuia toate facilitatile de care autorul are nevoie pentru realizarea obiectului prezentului contract:

7.4. sa plateasca, la termenul fixat, onorariul cuvenit AUTORULUI;

7.5. sa deduca din onorariul brut convenit, impozitul nascut din executarea prezentului contract prin
determinate prin aplicarea cotei
aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut diminuat cu cheltuielile
forfetare de 40% asupra venitului brut si sa il vireze la bugetul statului in termenele legale.
tizice in ceea
7.6. sa respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor
circulatie a acestor date si de
ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protectia datelor);

abrogare

8.OBLIGATILE AUTORULUI:
In executarea prezentului contract, AUTORUL se obliga:
8.1. sa realizeze si sa predea Beneficiarului pana la data de 20.01.2021. structura cursului "Rolul
comunicarii in gestionarea clasei de elevi" necesara reacreditarii astfel : sub egida PROEDUS, 60 de ore

de formare - 15 de credite CPL, cu o dubla acreditare ( in online de tip webinar sincron si asincronsi
în dezvoltarea competenelor de comunicare adecvat în
cu un continut ce const

face-to-face),

activitatile didactice. prin exersarea tehnicilor de expresivitate a vorbirii, formarea unui stil de
comunicare expresiv, adaptat la specificul continuturilorcurriculare yi la particularitaile clasei de clevi,
formarea unei atitudini dinamice. catalizatoare fata de procesul de invatámánt, exersarea unor strategii
interactive de predare
de criz

inväare

- evaluare si dezvoltaren abilitatilor de gestionare eficientá a situatiilor

în clasa de elevi. in cadrul cursului " Rolul comuniearii in gestionarea clasei de cleví "

8.2. sa se ocupe si sa gestioneze relatia cu Ministerul Fducatici Nationale, cu privire la reacreditarea
noului curs "
8.3.

sa

Rolul comunicarii in gestionarea clasei de clevi ";

intoemeasca

si

sa

tinalizeze

toata

docunmentatia

necesara

reacreditarii

cursului

"

Rolul

comunicarii in gestionarea clasei de elevi
Ministerul Educatiei
8.4. sa adapteze structura cursului conform Legislatiei pusa la dispozitie de catre
Nationale in vigoare. pana la data predarii si depunerii documentelor;
reacreditare si bunul demers al
8.5. sa intreprinda toate masurile/diligentele care depind de autor pentru
obtinerii acreditarii cursului;
clasei de
PROEDUS in vederea promovarii cursului Rolul comunicarii in gestíonarea
8.6. sa
"

sprijine

elevi";

documentatiei necesare
Beneficiarului, în vederea asigurrii
8.7. s comunice cu reprezentanii
necesare finalizarii
reacreditarii cursului în vederea ducerii la îndeplinire a tuturor procedurilor
acreditarii;
evaluare finala a participantilor la cursul de formare.
8.8. sa predea BENEFICIARULUI procedura de

conform unui termen stabilit ulterior obtinerii reacreditarii cursului;
al designului de curs, modific rile
8.9. sa gestioneze procesul de construcie
de
implementrii cursurilor _i versiunile finale ale sesiunilor formare;
8.10.

sa

comunice

cu

departamentul responsabil

din MEN în vederea eliberrii

aduse pe

parcursul

reacreditarii cursului

Rolul comunicarii in gestionarea clasei de elevi ";
sau dupa incheierea
activitati de formare similare contra cost in paralel
destinate cadrelor didactice angrenate in acest proiect;
programului de formare organizat de PROEDUS,
fizice in ceea
8.12. sa respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor
acestor date si de
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a

8.11.

ce

sa

nu

angajeze

priveste prelucrarea

Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protectia datelor);
8.13. sa respecte intocmai toate clauzele prezentului contract;
dintre reprezentantii BENEFICIARULUI:
8.14. sa manifeste respect fata de munca si persoana fiecaruia
din cauza de forta majora, in
8.15. sa instiinteze BENEFICIARUL cu privire la indisponibilitatea sa,

abrogare a

maximum doua ore de la producerea acesteia;
8.16.

sa se

abtina de la orice conflict si

sa se

adreseze direct conducerii BENEFICIARULUl pentru

rezolvarea oricarei probleme conflictuale;
8.17. sa respecte programul comun de lucru stabilit cu BENEFICIARUL;
executarea cu buna credinta si intocmai
8.18. sa nu faca acte sau fapte de natura sa prejudicieze

a

prezentului contract;
semnarii prezentului contract, orice angajamente
8.19. sa comunice BENEFICIARULUI in scris, la data
existente care pot afecta derularea prezentului contract;
a contracta orice alte angajamente, care ar putea
8.20. sa obtina acordul BENEFICIARULUI, inainte de
conforma prevederilor prezentului contract;
fi de natura sa il puna in imposibilitatea de a se
conform Codului Fiscal si a legislatiei fiscale in
8.21. se obliga sa-si achite contributiile (daca e cazul)
Vigoare;
9. RASPUNDEREA CONTRACTUALÄ.
cauzate din culpa sa;
9.1. Fiecare parte rspunde fa de cealalt pentru pagubele
AUTORUL0l acesta
9.2. In cazul în care manifestarea nu se realizeaz din culpa
cuvenit.
inut s plteasc Beneficiarului 50% din onorariul

nu va

fi

remunerat

i

este

3

3. in cazul neîndeplinirii obligailor

nenaliti

contractuale Beneficiarul este tinut s pläteasc AuTORULUI

de întärziere în valoare de 0,01% pe zi din onorariul convenit.

9.4. Beneficiarul este în drept s solicite organelor jurisdictionale competente obligarea AUTORULUI Ja

plata de daune interese pentru prejudicile cauzate instituiei,
obligaiile

în situaile

în care acesta nu i-a

respectat

asumate prin prezentul contract.

10. INCETAREACONTRACTULUI

10.1. Prezentul contract poate înceta în urmtoarele condiii:
a) Prin expirarea termenului _i realizarea obiectului contractului
b) Prin acordul de voin

al prilor,

consemnat printr-un document scris _i semnat de ambele pári;
în urmtoarele condiii: Contractul poate
Prin denunarea unilateral de ctre oricare dintre Pri,
c)
inceta din voina BENEFICIARULUI sau a AUTORULUI, cu obligaia aferent de a notifica intenia
In
5 zile înainte de data propus pentru încetarea contractului.
cu cel puin
sa, în scris, celeilalte Pri,
cazul denuntarii uniliaterale BENEFICIARUL are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
unilaterale a contractului.
pentru partea din contract îndeplinit pân la data denunrii
lezata avand dreptul sa
d) prin reziliere atunci cand una dintre parti nu isi respecta obligatiile, partea
interese.
solicite rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune
11. CONFLICTUL DE INTERESE
11.1. AUTORUL
program,

sau
cunostina de cauza,in nicio activitate, in niciun proiect
BENEFICIARULUI sau cu prevederile legale
putea fi in conflict cu interesele

nu se va

ce este sau ar

angaja, in

in vigoare.
12. FORTA MAJORA

majora,

12.1. Forta

constatata de

o

autoritate competenta,

exonereaza

partile

contractante

de

toata perioada in care aceasta actioneaza.
indeplinirea obligatiilor asumate prin pre|entul contract, pe
de actiune a fortei majore, dar fara a
12.2. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada
acesteia.
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia
notifica celeilalte parti, imediat si in
12.3. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a
stau la dispozitie in vederea limitarii
mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii

consecintelor.

mai mare de 30 de zile,
majora actioneaza sau se-estimeaza ca va actiona pe o perioada
incetarea de plin drept a prezentului contract, fara
fiecare parte va avea dreptul sanotifice celeilalte parti
daune-interese.
ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte
12.4. Daca forta

13. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

13.1. Partile

au

convenit

ca toate

neintelegèrile privind validitatea prezentului

contract sau

rezultate din

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

interpretarea,

instantelor judecatoresti competente material si jurisdictional.

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

15. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
15.1. Prevederile prezentului contract se completeaza
8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

cu

dispozitiile

Codului Civil si ale

Legii

nr.

16. CLAUZE FINALE

16.1.

Moditicarea

prezentului

contract este

posibila numai prin

contractante:

16.2.

Prezentul contract

reprezinta vointa partilor

act

aditíonal incheiat intre partile

verbala
si inlatura orice alta intelegere

sau scrisa

ulteriora incheierii lui.
una dintre parti
dintre acestea, anterioara sau
in prezentul contract si
prevazute
incalca
obligatiile
isi
intocmai sau
16.3. In cazul in care partile
a cere executarea
de
exercita
dreptul
isi
nu
aceasta din urma
sufera un prejudiciu, faptul ca
la acest drept al sau;
echivaleaza cu o renuntare
echivalent banese a obligatiei respective nu
cu valoare de
prin
in doua exemplare, fiecare
.
.
l
:
o
I
,
astazi
incheiat
Prezentul contract a fost
AUTOR,
original, cate unul pentru fiecare parte.
Mo_oiu Nicu Romeo

BENEFICIAR

PROEDUS
DIRECTOOR

Zvetlana Ileana RREPI

RBIMAR/

PROIEEACMTUAM

Avizat,
DIRECTOR,ADJUNCT *.
Ruxandra Georgiana SIMION

Asizat JURIDIC,

Avizat,
SEF SERVICIU PROIECTE

Alina Purcaru

Avizat,
SEF BIROU VOLUNTARIAT

SI CURSURI

Nicoleta Chiríac

Intocmit,

CONSILIER BIROU vOLUNTARIAT
SI CURSURI

Emilian lancu
EDUCATIONA

SI

PROEDUS

Sp

PO

VIa1 prntiurontral

Ta
Ziua

Driu
Arnul
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