NR....A.SA.
CONTRACT DE DREPTURI INTELECTUALE
Incheiat in temeiul Legi drepturior de autor ar. 8/1996,
ulterioare
cu modificarie si completarile
1.PARTI cONTRACTANTE

Intre

nr. 2.
Bucuresti. adresa Splaiul Independentei
1.1 Ceatrl de Proiecte Educationale si Sportive
Preotcasa,
Zvetlana lleana
26597213. reprezentat prin Director
sect 5. Bucuresi. cod fiscal
-

denumit in continuare
I2Tuea

BENEFICIARUL".

Si

Graiela, cu domiciliul in Municipiul

Bucuresti. Sector 1. Strada lon Brezoianu,

937169, CNP
IBANet 4. ap. 41. avänd C.I. seria RD. Nr.
32
numit in cele ce

RO37RNCB0318050084940001.

urmeaza

2770312075083.

nr.

26-

cont

"FORMATORUL".

2.DEFINTTI

termeni vor fi interpretati astfel:
2.1 In prezentul contract urmatorii
contract si toate anexele sale:
a) contract prezentul
contractante
si FORMATORUL (autorul) partile
b)BENEFICIARUL
numite
in prezentul contract:

chpretul

contractului

contractului pentru

indeplinirea integralasi

dhforta majora

tuturor
corespunzatoare a

obligatilor

asumate

datoreaza

prin

greselii

sau

se
de controlul partilor
considerate
un eveniment mai presus
contractului; sunt
la momentul incheierii

poate fi prevazut
catastrofe naturale,
inundatii sau orice alte
incendii,
revolutii,
razboaie,
evenimente:
exhaustiva ci enuntiativa.
enuntarea nefiind
embargou,
carantine,
fara a crea o
ca u r m a r e a unei

vinei acestora,

care nu

restrictii aparute

majora

considerat forta

Nu
face
imposibilitate de executare,
e) zi zi calendaristica;
este

sunt

in baza
de catre BENEFICIAR,

care nu

contract

asemenea

FORMATORULUI

pretui platibil

-

acestea
asa cum

un

eveniment

extrem

celor de mai sus, care,
uneia din
executarea obligatiilor

asemenea

de costisitoare

parti;

-

3. SEDIUL MATERIEI

3.1 Prezentul

contract se

modificarile
conexe, cu

incheie in baza

si completarile

Legii

nr.8/1996,

privind drepturile de

autor

si drepturile

ulterioare.

4. OBIECTUL CONTRACTULUI

de ore de
realizeze si sa sustina 20
cadre
cursului gratuit pentru
17.01.2021, in cadrul

FORMATORUL se

angajeaza

sa

4.1 Prin prezentul contract,
in perioada 15.01.2021
pentru via".
Pregtii
formare, desfasurate
abord ri inovative prin disciplina
"Noile educaii
toate drepturile patrimoniale
didactice, denumit
favoarea
in
exclusiv
cesioneaza
exploatarile acesteia pe
toate utizarile si
4.2 Formatorul
pentru
B E N E F I C I A R U L va
din prestatia sa,
c o n e x e care decurg
in sensul ca
teritoriile,
si drepturile
toate
lucrari si pentru
existentei acestor
toata durata
rezultate fin prestaia sa.
creatiile originale
forma
orice
sub
utiliza
-

-

BENEFICIARULUI

putea

CESIUNII

SI I N T I N D E R E A
la stingerea tuturor
este valabil pana
si
sale
semnarii
data
intra in vigoare la

CONTRACTULUI

5.DURATA

5.1

Prezentul contract

obligatiilor ce decurg
6.PRETUL

6.1

din

executarea sa.

SI CONDITIILE

Onorariul cuvenit

DE PLATA

FORMATORULUI,

conform prezentului

contract

este

de 2320 lei pentru

a
curs.
verbal de receptie
116 ron /ora de
procesului
respectiv
semnarii
de activitate,
intreaga prestatie,
cataloage, liste
baza rapoartelor
formatorului(portofolii,
va face pe
se
Plata
atribuiile
6.2.
în
in maximum 90
livrabilelor specificate
absolvire a cursului
de
si
certificatelor
predarii
serviciilor
emiterea
ca
de activitate) si
de activitate reiese
raport
din
raportul
de prezen,
in
dreptul de a
care,
isi
finalizare. In cazul
la
de
zile lucratoare
fiecare grupa,
curs pentru
toate orele de

FORMATORUL

rezerva

BENEFICIARUL

nu

a respectat

lica o penalizare asupra onorariului cuvenit FORMATORULUI, proportional cu orele de curs
nesustinute.

6.3 Onorariul cuvenit FORMATORULUI pentru servicile prestate, respectiv pentru cesiunea
drepturilor conexe sau drepturilor patrimoniale de autor, va fi impozitat cu 10% - impozit final,
conform prevederilor Art.72-73 din Codul Fiscal.

7.0BLIGATIILE BENEFICIARULUI
Pe perioada executarii prezentului contract, BENEFICIARUL se obliga:
7.1 sa nu cedeze drepturile dobandite unor terte persoane;
7.2 sa exploateze drepturile dobandite pana la termenul stabilit in contract;
7.3 sa instiinteze FORMATORUL cu cel putin 12 de ore inainte asupra modificarii orei sau locului
de desfasurare a cursurilor de formare;
7.4 sa asigure conditii de lucru corespunzatoare fiecarei etape a cursului, punand la dispozitia
FORMATORULUI toate facilitatile de care dispune;
7.5 sa plateasca, la termenul fixat, onorariul cuvenit FORMATORULUI;
7.6 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.
7.7 In cazul in care grupele repartizate FORMATORULUI se vor diminua sub minimul de 24
pers/grupa ca efectiv de profesori dupa primul weekend de formare online, umare a acumularií

a mai mult de doua absente de pesoana, CENTRUL isi rezerva dreptul de a reconfigura
grupele, fapt ce va conduce automat la diminuarea onorariului direct proportional cu orele de
curs nesustinute FORMATORULUI, insa pentru serviciile prestate deja se va achita onorariul
116 lei/ora de curs
7.8 sa asigure spatiul/aparatele necesar pentru sustinerea sesiunilor de instruire
(videoconferinte ZOOM etc) ce vor avea loc in cadrul proiectului"Cursuri de formare dedicate

integral, respective

cadrelor didactice".
7.9 sa respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice
in ceea ce
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor

priveste

date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protectia datelor);
8.OBLIGATIILE FORMATORULUI

In executarea prezentului contract, FORMATORUL se obliga:

8.1 sa participe in perioada 11-13.01.2021 la sesiunile de formare pentru noii formatori angrenati
in proiect, sustinute de catre coordonatorul cursului;
cadrele
8.2 sa sustina cursuri de formare online (de tip classroom/sincron si asincron) pentru
modulul 1, in ziua
didactice participante la proiectul sustinut de catre Beneficiar, pentru grupa nr.5,

de 15.01.2021 în intervalul orar 16:00-20:00, în ziua de 16.01.2021 în intervalul orar 10:00-18:00,
online de formare comunicata
în ziua de 17.01.2021 în intervalul orar 10:00-18:00, pe o platforma

ulterior de catre reprezentantii Benef+ciarului;
8.3

sa

sustina cursurile de formare online conform

BENEFICIAR

si

desfasuratorului

de

curs

suportului

realizat

sub

de

curs

pus la

coordonarea

de

reprezentantului

BENEFICIARULUI;

cu planul de formare realizat de
respecte design-ul de curs în concordan
cursului _i în egal msur
cu suportul de curs pus la dispoziie de ctre Beneficiar;

8.4

dispozitie

coordonatorul

sa

si sa raspunda solicitarilor
8.5 sa participe la comisia de evaluare finala a cursantilor
contestatiile legate de rezultatele evaluarii finale in termen de 48 de ore;
8.6

sa

prezinte cursantilor modul de

8.7

sa

realizeze listele de prezenta

evaluare online si rezultatele acesteia;
finale si cataloagele pentru fiecare modul de

privitoare

formare,

la

cat si

7 zile
catre reprezentantii Beneficiarului in maximum
pentru evaluarea finala si sa le predea
lucratoare de la finalizarea cursurilor;
luni dupa fiecare modul de formare;
8.8 sa predea listele de prezenta in fiecare zi de
cursantilor si sa le predea catre reprezentantii
8.9 sa colecteze portofoliile de evaluare finala ale
Beneficiarului in maximum 7 zile lucratoare de la finalizarea cursului;
2

s a intocmeasca raportul personal de activitate si sa il predea catre
în maximum 7 zile lucratoare de la finalizare cursului;

reprezentantii

Beneficiarului

8.11 sa respecte termenele de desfasurare a cursului conform prevederilor prezentrului contract

de
de tabel nominal, pus la dispozitie
8.12 sa preia fiecare grupa de cursanti in parte pe baza
BENEFICIAR;
incheiereea
contra cost in paralel sau dupa
8.13 sa nu angajeze activitati de formare similare
didactice
angrenate
destinate cadrelor
de formare online organizat de BENEFICIAR,

programului

in acest proiect;

cursantilor pe durata
curs toate detalile

asigure disciplina, siguranta si integritatea
sedinta de
sa ofere cursantilor inca de la prima

8.14 sa
8.15

desfasurarií cursului;

referire la procedura de
BENEFICIAR in acest sens;
cu

informatiilor furnizate de
cursurilor online, conform
platforma online de
minute inainte de ora fixata, pe
15
cel
cu
online
putin
se
8.16 sa
prezinte
sustinerea cursurilor;
predare, la data stabilita pentru
de
clauzele prezentului contract;
de vedere exprimate
8.17 sa respecte intocmai toate
deschidere fata de punctele

destasurare a

8.18

sa

receptivitate si

manifeste

BENEFICIAR;

respect fata de

8.19 sa manifeste

munca

BENEFICIARULUI
8.20

sa

instiinteze

BENEFICIARUL cu

si persoana

privire

fiecaruia dintre

colegii sai,

sa, din
la indisponibilitatea

cauza

ori angajatii

de forta majora,

acesteia;
B E N E F I C I A R U L U I pentru
doua ore de la producerea
direct conducerii
adreseze
se
sa
orice conflict si
cu terti;
8.21 sa se abtina de la
conflictuale ivite in raport
rezolvarea oricarei probleme
BENEFICIARUL;
cu
credintasi intocmai a
de lucru stabilit
executarea cu buna
8.22 sa respecte programul
natura sa prejudicieze
sau fapte de
8.23 sa nu faca acte
contract, orice
semnarii prezentului
prezentului contract;
data
la
in scris,
BENEFICIARULUI
contract;
8.24 sa comunice
ar
derularea prezentului
afecta
angajamente, c a r e
existente c a r e pot
contracta orice alte
a
de
angajamente
inainte
contract.
BENEFICIARULUI,
prezentului
acordul
conforma prevederilor
8.25 sa obtina
a se
de
din domeniul
imposibilitatea
conducerea institutiei,
natura sail punain
de
stabilite
de
fi
sau
putea
si alte atributii prevazute
8.26 sa indeplineasca
fiscale in vigoare;
sau de activitate.
Codului Fiscal si a legislatiei
conform
persoanelor
contributiile
679/2016 privind protectia
sa-si achite
nr.
8.27 se obliga
a acestor
circulatie
Regulamentului European
libera
si
privind
prevederile
personal
c
a
r
a
c
t
e
r
8.28 sa respecte
datelor cu
prelucrarea
fizice in c e e a ce priveste
95/46/CE.

in

maximum

date si de abrogare

Directivei

a

9.RASPUNDEREA

cauzate din vina sa;
pagubele
cealalta
pentru
competente obligarea
fata de
organelor jurisdictionale
in situatiile in
sa solicite

cONTRACTUALA

raspunde
9.1 Fiecare parte

in drept
la plata de daune
este

cauzate

institutiei,

pentru prejudiciile
contract;
obligarea
asumate prin prezentul
obligatiile
jurisdictionale competente
nu si-a respectat
organelor
cauzat prin
solicite
c a r e acesta
le-a
sa
care acesta
este in drept
prejudiciile pe
interese pentru
9.3
daune
la plata de
contract.
acesta din u r m a
prezentul
r e m u n e r a t i a convenita,
clauzelor stipulate prin
intarziere
din
nerespectarea
de 0,01% pe zi
plateste cu
intarziere in valoare
de
care,
in
penalitati
9.4 In cazul
plateasca
sa
raspundere,
tinut
este
declaratiei
pe proprie
scaderea
onorariul convenit.
inclusiv a
9.2

BENEFICIARUL

FORMATORULUI

interese

FORMATORUL

BENEFICIARULUI

BENEFICIARUL

FORMATORULUI

rezultat dupa
la venitul brut
aplicata
10%
de
codului fiscal.
9.5 Prin
conform prevederilor
pentru o impunere
F O R M A T O R U L opteaz
retinere la sursa,
cheltuieli de 40% prin
forfetare de
cotei
semnarea

prezentului

contract,

10.INCETAREACONTRACTULUI
10.1Prezentul

contract

poateinceta in
termenului

a) Prin expirareade
bPrin

acordul

vointa al

urmatoarele conditii:

si realizarea

partilor,

obiectului

consemnat

ambele parti;
3

contractului;

printr-un

document

scris si

semnat

de

2Prezentul contract inceteaza de plin
drept, fara a mai fi necesara
in cazul in care
judecatoresti,
una din
interventia unei instante
parti:
a) nu isi executa una din
obligatiile prevazute la Capitolul 8 din
bhcesioneaza drepturile si obligatiile sale
prezentul contract,
in

prevazute prezentul contract fara acordul celeilalte
parti
cisi incalca vreuna din
sale dupa ce a fost
cealalta parte, ca o nouaobligatiile
avertizat, printr-o notificare scrisa, de
a
catrein
termen de S zile de la datanerespectare acestora va duce la rezilierea prezentului contract sau
primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostiinta ca nu si-a executat
oriisi executain mod
oricare din
necorespunzator
FORMA1OR, primele 2 h de curs pe care nu le-a obligatiile ce ii revin.ln ceea ce-l priveste pe
sustinut mu vor fi remunerate, urmand ca O noua
incalcare a obligatiei de a
sustine
10.3

Rezilierea contractului

contractante;

cursurile sa duca la rezilierea contractului;
nici un efect asupra
obligatiilor deja scadente

nu va avea

intre

partile

0.

rartea care invoca o cauza de incetare a prezentului contract o va aduce la cunostinta celeilate

parti

cu 5

zile inainte de data la

10.5

care

Prevederile prezentului capitol
incetarea contractului;
10.6

incetarea urmeaza saisi produca efectele.
nu inlatura
raspunderea partii care in mod culpabil

a

cauzat

BENEFICIARULisi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de drepturi intelectuale,
30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au
putut fi prevazute la data incheierii

in cel mult

contractului si

conduc la modificarea clauzelor contractualein asa masuraincat
indeplinirea
respectiv ar fi contrarainteresului public;
10.7 In cazul prevazut la pct. 10.6 FORMATORUL are
dreptul de a pretinde numai plata
care

contractului

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

contractului;
11.CONFLICTUL DE INTERESE
11.1 FORMATORUL 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.
12. FORTA MAJORA

12.1 Forta majora, constatata de o autoritate competenta, exonereaza partile contractante de
indeplinirea obligatilor asumate prin prezentul contract, pe toataperioada in care aceasta
actioneaza.

12.2Indeplinirea contractului va fi suspendatain perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudiciadrepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
12.3Partea contractanta care invoca forta majoraare 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.
12.4Daca 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.

13.SOLUTIONAREA LITIGIILOR
13.1 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.
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 cu dispozitiile Codului Civil si ale Legii nr.
8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
16. CLAUZE FINALE
4

Modificarea prezentului contract este posibila numai prin act aditional incheiat intre partile

contractante;

16.2 Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala sau scrisa
dintre acestea, anterioara sau ulterioraincheierii lui;
16.3In cazul in care partile isi incalca obligatiile prevazute in prezentul contract si una
dintre part
sufera
ca
din urma nu isi exercita
de a cere executarea
aceasta
sau prin echivalent banesc a
obligatiei respective nu echivaleaza cu o renuntare la acest arepe a

dreptul

un prejudiciu, faptul

intocmai

sau;

Prezentul contract a fost incheiat astazi . k . l . 2 0 . . , in doua exemplare, fiecare cu valoare
de

original, cate unul pentru fiecare parte.
BENEFICIARUL
Centrul de Proiecte

Educationale si Sportive

DIRECTOR
Zvetlana Ileana Preotesa
S

SPO

VE Sn

Avizat,

DIRECTORAÐENCT

u8d,30

n

Ruxandr GeorgianàSmaion

Avizat

CONSIER JÚRIDIC

Avizat,
SEF SERVICIU PROIECTE

Alina/Purgaru

Avizat,

SI CURSURI
SEF BIROU VOLUNTARIAT

Nicoleta Chiriac

Intocmit,

VOLUNTARIAT SI CURSURI
CONSILIER BIROUL

Emilian lancu

FORMATOR

Tulea Graiela

