
NR 63 /20.04.2021 

CONTRACT DE PRESTA�IE ARTISTICA 

incheiat în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu 

modificarile ulterioare 

1PARTILE CONTRACTANTE 

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

Independentei, Nr. 2, Sector 5, Bucure_ti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director 

Zvetlana Ileana Preoteasa, denumit mai jos BENEFICIARUL pe de o parte

1.2. Baobab Studio SRL cu sediul social in str. Dumbrava Rosie, nr. 20, mansarda, 

cameranr.1 sector2, Bucuresti, avand CUI 33711514, Reg.Com. J40/12115/2014, reprezentat 

prin Movila Cristian Matei in calitate de administrator, numit in cele ce urmeaza 

PRESTATOR". pe de alt� parte, a intervenit prezentul contract: 

2.DEFINITII 

2.1 In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a) contract-prezentul contract si toate anexele sale; 

b)BENEFICIARUL si PRESTATORUL - partile contractante asa cum sunt acestea numite in 

prezentul contract; 

c)pretul contractului - pretul platibil PRESTATORULUI de catre BENEFICIAR, in baza 

contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin 

contract; 

d)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 nefiind 

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;

e) 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 SI DURATA CONTRACTULUI 

4.1 Prin prezentul contract Beneficiarul comanda si Prestatorul se obliga sa realizeze, prin 

personal specializat (minim 3 persoane), un numar de minim 25 de fotografii editate pe 

locatie, respectiv un total de 200 fotografi editate,1 film scurt de 1 minut pe locatie si un 

film de 5 minute în cadrul proiectului ,,UEFA TROPHY TOUR EURO 2020", ce se va 

desf�_ura în data de 25 aprilie 2021 in intervalul orar 08:00 - 20:00, la Primaria Municipiului

Bucuresti, Pod Basarab, Piata George Enescu, Piata Universitatii, Piata Constitutiei si Arena 

Nationala.
4.2 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale si este valabil pana la stingerea

tuturor obligatiilor ce decurg din executarea sa. 



5.DURATA SI INTINDEREA CESIUNIT 

PRESTATORUL. garanteaza cd este titularul drepturilor de autor si cesioneaza
BENEFICIARULUI in regim de excusivitnte tonte drepturilor patrimoniale de autor asupa
ucrarii descrise in contract. pe toata durata existentei acestor luerari si pentru toate teritoriile 
in sensul ca Beneficiarul va putea utilizA sub orice forma crcatile originale rezultate,

6.PRETUL SI CONDITLE DE PLATA
6.1 Onorariul cuvenit PRESTATORULUI, conform prezentului contract este de 2464),50 1ei 
TVA inclus calculat la cursul BNR din data de 20.04.2021, pentru intreaga prestatie 
6.2 Beneticiarul va efectua plata onorariului câtre Prestator, prin ordin de platá, in contul

acestuia. pe baza facturii fiscale emisà de câtre acesta
6.3 Onorariul euvenit va fi platit PRESTATORULUI in termen de maxim 60 zile de la 
incheierea procesului verbal de receptie al servicilor corect intocmit _i inso�it de documentcle
justificative. în cazul în care, din procesul verbal dc receptie reiese cá PRESTATORULL nu 
si-a îndeplinit în totalitate obligatiile contractuale sau si le-a indeplinit in mod 
necorespunzator, BENEFICIARUL î_i rezerv� dreptul de a aplica o penalizare asupra
onorariului cuvenit PRESTATORULUI.
7. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

7.1Pe perioada executarii prezentului contract, PRESTATORUL se obliga: 

a) PRESTATORUL are obliga�ia de a utiliza logo-ul evenimentului pe toate fotografiile 
realizate urmând a le trimite c�tre beneficiar în format jpg la cea mai mare rezolu�ie utilizánd 
o platform� digital� de transferare a fi_ierelor. 

PRESTATORUL are obliga�ia de a transmite fotografile cätre beneficiar în timp real, b) 
specificând creditarea (numele PRESTATORULui sau agen�ia) 

PRESTATORUL are obliga�ia de a realiza fotografii consistente (cursive _i cu c) 
leg�tur� între ele) urmând principile fotografilor neaglomerate/neînc�rcate. 
d) PRESTATORUL are obliga�ia de a ceda toate drepturile de autor ale fotografiilor 
realizate c�tre PROEDUs, UEFA _i EURO 2020 pe o perioada de 50 de ani, acestea putândfi 
utilizate de c�tre cei din urm� în materiale promo�ionale, reclama, precum �i în scop editorial. 

P'RESTATORUL are obliga�ia de a capta urmätorul set de momente în cadrul e) 
evenimentului: 

.Trofeul UEFA EURO 2020 fotografiat cu toate obiectivele turistice din programul 
evenimentului (Primaria Municipiului Bucuresti, Podul Basarab, Pia�a George Enescu, 
Piata Universit�ii, Pia�a Constitu�iei, Arena Na�ional�.) 
Fotografierea Ambasadorilor UEFA (Dorinel Munteanu, Gabriela Szabo, Miodrag 
Belodedici) lâng� trofeu _i fotografierea acestora când particip� la diverse activit��i. 

Fotografierea autorit��ilor locale împreun� cu trofeul
Fotografierea ma_inii care transport� trofeul împreun� cu trofeul

Fotografierea mascotei UEFA EURO 2020 Skillzy împreun� cu trofeul _i ambasadorii 

Fotografii cu bannerele �i mesh _i alte materiale promo�ionale marca UEFA EURO 

2020 din ora_, precum _i cu cl�dirile _i monumentele pe care acestea sunt expuse.

Fotografii de ansamblu cu ora_ul Bucure_ti f�r� elemente sau materiale promotionale

Fotografii din culisele evenimentului (angaja�i UEFA când lucreaz�, procesul de 

realizare al evenimentului, etc) 
Fotografierea orc�rui element ce con�ine marca înregistrat� UEFA EURO 2020 

Fotografierea elementelor ce con�in imaginea sponsorilor (sponsorii UEFA EURO 

2020: Alipay, Booking.com, Coca Cola, FedEx, Heineken, Hisense, Qatar Airways, 
I'akeaway.com, Tik Tok, Vivo, Volkswagen) 

PRESTATORUL nu poate realiza fotografi cu alte firme decât cu cele ale sponsori 

) PRESTATORUL are obliga�ia de a realiza urm�toarele fotografii în cadrul 

opririi de la Podul Basarab: 
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Fotografierea Trofeului UEFA EURO 2020 in fata Podului Basarab avánd podul in 

spate
Fotografierca trofeului UEFA EURO 2020 1impreuná cu Ambasadorii locali in fata 
podului, iar podul sa aparà in spate ca imagine de fundal. 
Realizarea unei fotografi de ansamblu al trofeului UEFA EURO 2020 impreuná cu 
ma_ina ce transporta trofcul Volkswagen D.3, ce vor fi pozi�iona�i in fata Podului 
Basarab. podul fiind imaginca din fiundal. 
Realizarea unci fotografii de ansamblu al trofeului UEFA EURO 2020 impreuná cu 
ma_ina ce transportà trofeul Volk»wagen 1D.3, impreuná cu ambasadorii locali ai 
evenimentului ce vor fi pozi�iona�i in faja Podului Basarab, podul fiind imaginea din 

fundal
Este indicat ca în fotografiile mentionate mai sus s� cexiste _i o fotografie la care sá 
participle _i mascota cvenimentului Skillzy.

PRESTATORUL are obliga�ia de a realiza urmtoarele fotografii în interiorul 
loca�iilor (Primäria Municipiului Bucure_ti, Arena Na�ional�) 

Fotografierea trofeului UEFA EURO 2020 împreun� cu Ambasadorii locali in fata 
fundalului oferit de c�tre EURO 2020 
Includerea unor fotofrafii cu mascota Skillzy pe lâng� cele principale in fata 
fundalului oferit de c�tre EURO 2020 

h) PRESTATORUL are obliga�ia de a realiza urm�toarele fotografi adi�ionale: 
1. In zona obiectivelor ora_ului _i monumenteBlor ce vor fi vizitate de c�tre Trofeul 

UEFA EURO 2020 în cadrul turului trofeului. 

Fotografierea trofeului EURO în fa�a unui obiectiv sau monument, având obiectivul 
sau monumentul ca imagine de fundal.

Fotografierea trofeului EURO împreun� cu ambasadorii locali în fa�a unui obiectiv sau 
monument, având obiectivul sau monumentul ca imagine de fundal. 
Realizarea unei fotografii de ansamblu al trofeului UEFA EURO 2020 impreun� cu 
ma_ina ce transportä trofeul Volkswagen ID.3, ce vor fi pozi�iona�i în fata unui 
obiectiv sau monument, având obiectivul sau monumentul ca inmagine de fundal. 

Realizarea unei fotografii de ansamblu al trofeului UEFA EURO 2020 impreun� cu 
ma_ina ce transport� trofeul Volkswagen ID.3 _i cu ambasadorii locali, ce vor fi 
pozitiona�i în fata unui obiectiv sau monument, având obiectivul sau monumentul ca 
imagine de fundal. 
Includerea mascotei Skillzy în formatul fotografiilor men�ionate mai sus, dup� ce 
fotografle ini�iale au fost realizate. 

2. In fata stadionului _i în interiorul stadionului. 
Fotografierea trofeului EURO în fa�a stadionului, _i în interiorul stadionului 
Fotografierea trofeului EURO împreun� cu ambasadorii locali în fata stadionului, _i în 

interiorul stadionului 
Realizarea unei fotografii de ansamblu al trofeului UEFA EURO 2020 împreun� cu 

ma_ina ce transport� trofeul Volkswagen ID.3. în fata stadionului 
Realizarea unei fotografii de ansamblu al trofeului UEFA EURO 2020 împreun� cu ma_ina ce transport� trofeul Volkswagen ID.3 _i cu ambasadorii locali în fa�a stadionului. 



3. Expunerea sponsorilor 

Realizarea fotografiilor ce constau in orice expunere a mårcii _i logo-urilor Sponsorilor care au vizibilitate în timpul evenimentului (de exemplu, fotografia utilizând fundalul sponsorilor EURO 2020).

PRESTATORUL are obliga�ia de a se asigura câ realizeaza aceste fotografii intr-un 
mediu curat, far� marcaje conmerciale tertd parte.

PRESTATORUL are obliga�ia de a realiza fotogralii din mai multe unghiuri
PRESTATORUL. are obliga�ia de a se asigura cd realizcazá fotografii de calitate in 

functie de lumina _i momentul zilei. 

PRESTATORUL are obligafia de a realiza fotografii eu trofeul in locurile _i ipostazele 
men�ionate anterior în diferite momente ale zilei, folosindu-se de diversitatea lumini
naturale. 
PRESTATORUL are obliga�ia de a se asigura cà fotografiile realizate cu trofeul nu 
con�in reflexii în trofeu _�i c� imaginea realizat� este una curate, f�r� reflexi.

i) Fotografii pentru realizarea concursului media "Ghici Cine":

PRESTATORUL are obliga�ia de a realiza o fotografie cu ambasadorii locali care 
i_i vor acoperi fa�a cu trofeul sau cu mingea oficial�. 

» PRESTATORUL are. obliga�ia de a realiza fotografii cu ambasadorii locali
impreun� cu trofeul sau cu mingea oficial�, de data aceasta ambasadorii ar�tându- 
_i fa�a (ambasadorii vor tine mingea sau trofeul în lateralul lor, pozând cu unul din 

ele) 
» În cazul în care fotografile pentru concurs sunt realizate în interior, 

PRESTATORUL are responsabilitatea de a se asigura c� fotografiile sunt realizate 
într-un mediu ordonat, f�r� obiecte sau al�i subiect�i în fundal, elementele 
principale _i singular s� fie trofeul _i ambasadorii. (pentru a acoperi fundalul, poate 
fi utilizat fundalul oferit de UEFA EURO 2020) 

In cazul în care 
PRESTATORUL are responsabilitatea de a se asigura c� fotografiile sunt realizate 
într-un mediu ordonat. f�r� obiecte sau alti subiec�i în fundal, elementele 
principale _i singular s� fie trofeul _i ambasadorii, f�r� alte elemente ale 

sponsorilor. (Accentul trebuie p�strat pe trofeu _i ambasador) 
PRESTATORUL este responsabil de a verifica eventuale reflexii asupra trofeului 

_i s� se asigure c� le ya evita în realizarea fotografiilor, realizând o fotografii 

fotografiile pentru concurs sunt realizate în aer liber,

curate.
Prestatorul va realiza imagini video scurte privind ansamblul _i fotogratii
instantanee _i în mi_care cu ambasadorii/skillzy _i al�i animatori care vor realiza

trucuri cu mingea în fa�a monumentelor _i obiectivelor.
Prestatorul se va asigura c� imaginile vor fi captate f�rd distorsiuni pe tundal, find 

axat pe elementele principale (subiect _i trofeu) 
In cazul în care fotografia este realizat� în interior, prestatorul poate utiliza 

fundalul oferit de UEFA EUR0 2020, doar în situatia în care va acoperi întregul 

fundal extern.
> In cazul în care aceste fotografii vor fi realizate în exterior, trebuie excluse 

reclamele sponsorilor, alte firme fiind obligatoriu excluse din toate fotografiile. 

> PRESTATORUL are résponsabilitatea de a realiza fotografii cu mascota UEFA 

EURO 2020 Skillzy cu toate atrac�iile din cadrul turului trofeului (Prim�ria 
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Municipiului Bucure_ti , Podul Basarab, Pinta Cicorge Fnescu, Piata liniversitáji,Piafa Constitutici, Arena Nationala). PRESTATORUL are responsabilitateu de a realiza fotografii ereatíve, in cát mai multe ipostaze cu maseota Skillzy.Sa se prezinte cu eel putin 30 de minute inainte de ora inceperii, la data i loculstabilite pentru eveniment; 
)Sa prcdea BENEFICIARULUI stick-uri cuprinzand cele minim 200 de fotografii cicctuate în cadrul proicetului.UEFA TROPHY TOUR EURO 2020", dintre care 200 

totografi cditate pana in data de 7 mai 2021 
sa manifeste receptivitate si deschidere fata de orice puncte de vedere cxprimate de 

Beneficiarul in ceca ce priveste luerarile; 
m) sa se abtina de la orice fel de conflict si sa se adreseze conducerii Beneficiarului 

pentru rezolvarea oricarei probleme conflictuale; 
n) sa nu faca fapte de natura sa prejudicicze executarea cu buna credinta si intocmai a 

prezentului contract; 
o)sà comunice Beneficiarului în scris, la data semn�rii prezentului contract, orice

angajamente existente care pot afecta derularea prezentului contract; 

P) s� ob�in� acordul Beneficiarului înainte de a contracta orice alte angajamente, care ar 

putea fi de natura s� il pun� în imposibilitatea de a se conforma prevederilor prezentului 

contract. 

9)sa cesioneze exclusiv Beneficiarului drepturile patrimoniale de autor asupra lucrarii 
executate prevazute la Cap. 4 din prezentul contract, pe toata durata existentei acestor lucrari

si pentru toate teritoriile, in sensul ca Beneficiarul va putea utiliza sub orice forma creatile 

originale rezultate; 
T)s� execute întocmai �i la timp obliga�ile asumate prin semnarea prezentului contract, 

semnând la finalizarea acestora un proces verbal de receptie a servicilor, aläturi de 

reprezentantul Beneficiarului; 
s) sa nu cedeze altor persoane drepturile ce fac obiectul prezentului contract. 

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). 
8. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI 

8.1Pe perioada executarii prezentului contract, BENEFI�IARUL se obliga:
a) sa plateasca PRESTATORULUI onorariul cuvenit acestuia conform Cap.6 din 

prezentul contract; 
b) s� comunice cu PRESTATORUL pentru furnizarea de orice informatii si solicitäri 

necesare realizarii lucrarilor comandate; 

c)sa permite fotografilor pusi la dispozitie de catre Prestator, accesul în toate zonele 
de desfaurare ale Proiectului. 
9. CLAUZE SPECIALE 
9.1. Predarea lucrarilor comandate de catre BENEFICIARUL are ca efect transmiterea 
dreptului de proprietate asupra acesteia de la PRESTATOR catre BENEFICIAR 
9.2. In calitate de proprietar al lucrarii, BENEFICIARUL este autorizat sao exploateze in 
calitate de cesionar al drepturilor patrimoniale de autor. 
10. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 
10.1. Fiecare parte raspunde fata de cealalta pentru pagubele cauzate din culpa sa. In cazul 

executarii cu intarziere a contractului, se vor aplica penalitati de 0,01 % din valoarea 
contractului pentru fiecare zi de intarziere fata de termenele stabilite prin contract. 
10.2. In cazul executarii necorespunzatoare a contractului de catre PRESTATOR, penalitatile 
vor fi retinute din suma ce trebuie virata PRESTATORULUI. 
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11.INCETAREACONTRACTULU1 
11.1 Prezentul contract poate înecta in urmätoarcle condiqia) Prin expirarca termenului _i realizarea obiectului contractului: 0) Prin acondul de voint� al pårtilor, consemnat printr-un document ncris yi nemnat de ambelepårti:
CPrn denunfarea unilateralà de cätre oricare dintre Parti, în urmâtoarele conditii: Contractul 
poate înceta din vointa BENEFICIARULUI sau a PRESTATORULUI, cu obligatía afcrentá 
de a notitica intentia sa, în seris, celeilalte Pärti, cu cel putin 5 zile înainte de data propusápentru încetarca contractului. În cazul denuntarii uniliaterale BENEFICIARUL, are dreptul de 
pretinde nmumai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitá páná la data 
denuntärii unilateralea 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. 

12.CONFLICTUL DE INTERESE 

12.1 PRESTATORUL nu se va angaja, in nicio activitate, 
este sau ar putea fi in conflict cu interesele BENEFICIARULUI sau cu prevederile legale in 

vigoare.

niciun proiect sau program, ce* 

13. FORTA MAJORA 

13.1Forta majora, constatata de o autoritate competenta, exonereaza partile contractante de 
indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta 

actioneaza. 
13.2Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
13.3Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 
iediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie 

in vederea limitarii consecintelor. 
13.4Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe o perioada mai mare de 
30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sanotifice celeilalte parti incetarea de plin drept a 

prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
14.SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

14.1 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. 

15. NOTIFICARI SI COMUNICARI 
15.1. 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. 
15.2. 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 1la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
15.3. Daca notificarea/comunicarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in 

prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. 
15.4. 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. 

16. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL 
16.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

6 



17.L.EGEA APLICABILA CONTRACTULUI 
17.1 Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Codului Civil si ale 1en 

nr. 8/1996, cu moditicarile si completarile ulterionre. 
18. CLAUZE FINALE

8, Partile se angajenza sa asigure confidentialitatea asupra tratativelor purtate in vederea
Incheieri1 acestui contract. preeum si asupra acelor clauze care, prin natura lor, nu u 
notorietate publica. de 

82 Modificarea prezentului contract este posibila numai prin act aditional incheiat nre partile contractante: 
8. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala sau 
SCrisa dintre acestea, anterioara sau ulterioraincheierii lui; 
18.4 In cazul in care partile isi incalca obligatiile prevazute in prezentul contract si una dintre 

part 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 
Prezentul contract a fost incheiat astazi, 
de original, cate unul pentru fiecare parte. 

., in doua exemplare, fiecare cu valoare

PRESTATOR, 
Baobab Studio SRL 

BENEFICIAR, IULU! 8 DIRECTORDUCATIO 
Zvetlana Iléana Preoteasa 

CDOS3Avizat, 
PROEO

ROM 

DIRECTOR ADJUNCT

Ruxandra Georgiana Simion 
F O UN D ATIO N 

Avizat
JURÍDIC 

Avigat, 
SEF SERVICIU PROIECTE

Alina Purcaru 

Avizat,
SEF BIROU EVENIMENTE 

Iulian Gabriel Stelea 

Intocmit, 
CONSILIER BIROUL EVENIMENTE 

Stoica Nicu_or Daniel
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