
Nr. 3/_19 62 s 
CONTRACT DE DREPTURI INTELECTUALE 

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

1. PARTI CONTRACTANTE 

1.1. Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti - PROEDUS, adresa George
Calinescu nr. 29, sect 1, Bucuresti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director - Zvetlana Ileana 

Preoteasa, denumit mai jos "BENEFICIAR". 

Si 
1.2. Mosoiu Oana-Monica, cu domiciliul în Bucure_ti, str. Eugen Lovinescu nr. 16, Sector 1, 
Bucure_ti, posesoare a CI, seria RX nr. 837773 eliberat de SPCEP Sector 1 la data de 07 ianuarie 2016, 
CNP 2770622040011, având cont IBAN RO13 INGB 0000 9999 0160 9228, numit in cele ce 
urmeaza "AUTOR
2. DEFINITII 
2.1 In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract - prezentul contract si toate anexele sale; 

b) BENEFICIAR si AUTOR - partile contractante asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 

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

indeplinirea integralasi 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 part1; 

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, AUTORUL se angajeaza sa presteze servicile descrise la cap.8 al 
prezentului contract, în cadrul proiectului Cursuri de formare dedicate cadrelor didactice" " Noile 
educatii - abordäri inovative prin disciplina Preg�ti�i pentru via�a" - seria II 2021, desfasurat de 

catre Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti - PROEDUS.

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 CESIUNII 
5.1. AUTORUL cesioneaza BENEFICIARULUI, in regim de exclusivitate, toate drepturile patrimoniale 

care decurg din dreptul de autor si dreptul conex asupra creatiei sale ce face obiectul prezentului contract,

pentru toate utilizarile si exploatarile acesteia pe toata durata existentei acesteia.
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6. PRETUL SI CONDITIILE DE PLATA 
6.1. Onorariul cuvenit AUTORULUI, conform prezentului contract este de 7000 lei, pentru intreaga

prestatie. 
6.2. Onorariul sus-mentionat va fi platit AUTORULUI astfel: in termen de maximum 90 de zile de la 
predarea documentelor. Plata se va face pe baza semarii procesului verbal de receptie 
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 aplicao penalizare asupra 
onorariului cuvenit AUTORULUI, proportional cu acea parte a contractului neprestata.
6.3. Onorariul cuvenit AUTORULÜI Pentru servicile prestate, respectiv pentru cesiunea drepturilor conexe
sau drepturilor patrimoniale de autor, va fi impozitat cu 10% prin retinere la sursa- impozit final, conform

prevederilor Art.72-73 din Codul Fiscal. 

serviciilor si 

7. OBLIGA�IILE BENEFECIARULUI 
Pe perioada execut�rii 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, onorariui cuvenit AUTORULUI; 
7.5. 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. 

7.6. sa asigure spatiul/aparatele necesare pentru sustinerea sesiunilor de instruire (videoconferinte 

ZOOM) ce vor avea loc in cadrul proiectului "Cursuri gratuite pentru cadrele didactice bucurestene". 

7.7. 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. OBLIGA�IILE AUTORULUI: 

In executarea prezentului contract, AUTORUL se obliga: 
8.1. sa sustina in perioada 23 -25.02.2021 sesiuni instruire : 

Noile educa�ii - abord�ri inovative prin disciplina Preg�ti�i pentru via��" - seria II 2021, pe module, cu 

o durata de 60 de ore conform acreditarii aprobate de catre Ministerul Educatiei Nationale; 

8.2. se obliga s� întocmeasc� agenda întâlnirilor online de instruire a formatorilor înainte de seria 

cursului de formare" Noile educa�ii -abord�ri inovative prin disciplina Preg�ti�i pentru via��"; 

8.3. s� preg�teasc� formatorii înainte de începerea seriei de curs, actualizând informa�iile _i resursele 

disponibile pentru curs, precum �i aspectele metodologice specifice; 

8.4. s� programeze activitatea de formare pe serii _i pe grupe _i s� realizeze calendarul activit�jilor 

specifice, distribuind formatorii pe grupe _i comunicând cu participan�ii înainte, pe parcursul _i dup� 

derularea seriei cursului
" Noile educa�ii - abord�ri inovative prin disciplina Pregätiti pentru via��" 

8.5. s� comunice cu reprezentan�ii Beneficiarului, în vederea asigur�rii condi�iilor tehnice _i a 

materialelor pentru desf�_urarea seriei cursului in online în vederea ducerii la îndeplinire a procedura de 

evaluare final� a participantilor la cursurile de formare, sub coordonarea reprezentantului 

BENEFICIARULU1; 

8.6. sa predea BENEFICIARULUI procedura de evaluare finala a participantilor la seria cursului de 

formare in online, inainte de inceperea cursului, dar nu mai tarziu de 25.02.2021;

8.7. se obliga s� organizeze seria de formare online pe grupe, ore si module înainte de inceperea 

cursurilor de formare; 

formatorilor acreditati in cadrul cursului 
" 



8.8. sa gestioneze disponibilitatea formatorilor in cadrul seriei cursului de formare online 
" 

Noie cducatii 
durata acestora, respcctiv 60 de ore in total
8.9.sa selecteze si sa repartizezre pe grupe online (clase de tip clasareom/aincron) formnatorii dispeonibili n cadrul serici cursurilor de formare online pe grupele realizate, conform modulelor de formate omline, S.10. sa comunice cu formatorii in vederea prepatirii, implementârii 9i evaluárii seriei cur4utiler de 
formare online- 

" 

Noile oducati abordari inovative prin disciplina Pregâtiti pentru viata" S.11. sà progåtcaseà formatorii inainte de inceperea ficcârci scrii de curs, actualivánd informatile si 

abondari inovative prin disciplina Pregâtiti pentru viata". pe serii, grupe si module, pe toata 

surscle disponibile pentru eurs. precum �i aspectele mctodologice specific necesare curului onle 
educa�ii - abondari inovative prin disciplina Pregatiti pentru viata";
8.12. sa gestioneze procesul de constructie al designului de curs, modificárile aduse pe parcurnul 
implementàrii cursurilor _i versiunile finale ale sesiunilor de formare:
8.13. sa gestioneze. cu sprijinul formatorilor. procesul de evaluare in vederea eliberárii certificatclor de 
participare la seria de curs: 
S.14. sa comunice cu departamentul responsabil din MEN in vederea eliberárii certificatclor de 
participare la curs: 
8.15. sa monitorizeze implementarea programului de formare
cursului conform designului: 
8.16. sa se asigure de implementarea în condi�ii similare pentru toate seriile _i toate grupele a cursului -
conformitatea cu designul _i suportul de curs;
8.17. sa comunice cu responsabilii PROEDUS privind probleme sau aspecte ce tin de implementarea 
cursului atât a participan�ilor, cåt �i din punct de vedere logistic (existenta resurselor necesare

sus�inerii cursurilor): 
8.18. sa pregateasca si sa distribuie documentele necesare privind implementarea _i evaluarea cursului. 
in timpul _i post-eveniment; 
8.19. s� evalueze formatorii pe baza feedback-ului colectat de la participan�i prin formularele de 
evaluare online;
8.20. s�realizeze �i s� transmit� resursele electronice suplimentare c�tre formatori, înainte de începerea 
fiec�rei sesiuni de curs online;
8.21. s� centralizeze documentele aferente procesului de evaluare a cursan�ilor, în vederea eliber�rii 

certificatelor de absolvire a cursului; 
8.22. sã gestioneze evaluarea impactului programului de formare asupra participan�ilor, in ansamblu. 
prin centralizarea _i procesarea formularelor electronice de feedback. pentru calibrarea urm�toarelor 

serii de formare;
8.23. s� întocmeasc� un raport eu concluzii _i beneficii ale programului de formare, precum �i propuneri 
de studii viitoare _i idei pentru gestionarea problematicilor cadrelor didactice, la finalul seriilor de curs 
si sa il predea Beneficiarului pana cel tarziu la data de 09.04.2021; 
8.24. sa nu angajeze activitati de formare similare contra cost in paralel sau dupa incheierea 
programului de formare organizat de PROEDUS, destinate cadrelor didactice angrenate in acest proiect:
8.25. sa respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor tizice in ceea 

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): 
8.26. sa respecte intocmai toate clauzele prezentului contract; 
8.27. sa manifeste respect fata de munca si persoana fiecaruia dintre reprezentantii BENEFICIARULUI: 

8.28. sa instiinteze BENEFICIARUL cu privire la indisponibilitatea sa. din cauza de forfa majora, in 

prezenta formatorilor la curs, realizarea 

ce 

doua ore de la producerea acesteia; maximur
8.29. sa se abtina de la orice conflict si sa se adreseze direct conducerii BENEFICIARULUI pentru

rezolvarea oricarei probleme conflictuale; 
8.30. sa respecte programul comun de lucru stabilit cu BENEFICIARUL:
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8.31. sa nu faca acte sau fapte de natura sa prejudicieze exccutarea cu buna credinta si intocmai a 

prezentului contract
8.32. sa comunice BENEFICIARULUT in seris, la data semnarii prezentului contract, orice angajamente 
existente care pot afecta derularea prezentului contract: 
8.33. sa 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
8.34. se obliga sa-si achite contributiile (daca e cazul) conform Codului Fiscal si a legislatiei fiscale in 

vigoare:
9. RASPUNDEREA CONTRACTUAL�.
9.1. Fiecare parte råspunde fatà de cealaltà pentru pagubele cauzate din culpa sa; 
9.2. in cazulîn care manifestarea nu se realizeaz� din culpa AUTORULUI acesta nu va fi remunerat i este 

tinut s� pläteasca Beneficiarului 50% din onorariul cuvenit. 
9.3. In cazul neîndeplinirii obliga�ilor contractuale Beneficiarul este finut s� pläteascá AUTORULUT 

penalitati de întârziere în valoare de 0.01% pe zi din onorariul convenit. 
9.4. Beneticiarul este in drept s� solicite organelor jurisdic�ionale competente obligarea AUTORULUI la 
plata de daune interese pentru prejudiciile cauzate institutici, in situatile in care acesta nu _i-a respectat 

obliga�iile asumate prin prezentul contract. 

10. INCETAREACONTRACTULU 
10.1. Prezentul contract poate înceta în urmätoarele condi�i: 
a) Prin expirarea termenului �i realizarea obiectului contractului; 
b) Prin acordul de voin� al p�r�ilor, econsemnat printr-un document scris �i semnat de ambele pår�i:
c) Prin denun�area unilateral� de c�tre oricare dintre P�r�i, în urm�toarele conditii: Contractul poate 
inceta din voin�a BENEFICIARULUI sau a AUTORULUI, cu obliga�ia aferent� de a notifica intent�ia 
sa, în scris. celeilalte Pär�i, eu eel pu�in 5 zile înainte de data propus� pentru încetarea contractului. In 

cazul denuntarii uniliaterale BENEFICIARUL are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare 
pentru partea din contract îndeplinit� pân� la data denun�ärii 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. 
11. CONFLICTUL DE INTERESE 

11.1. AUTORUL 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 obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
12.2. 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 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. 
12.4. Daca 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. 

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
instantelorjudecatoresti competente material si jurisdictional. 
14. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL

14.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana. 



5. 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 

16.1. Modificarea prezentului contract este posibila numai prin act aditional incheiat intre partilecontractante;
16.2. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala sau scrisa 
dintre acestea, anterioara sau ulteriora incheierii lui. 
16.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile prevazute in prezentul contract si 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; 

Prezentul contract a fost incheiat astazi ..9.020A., in doua exemplare, fiecare cu valoare de 
original, cate unul pentru fiecare parte. 

BENEFICIAR 
PROEDUS 

AUTOR 
Mo_oiu Oana-Monica 

DIRECTOR- 
Zvetlana Ileana PREOPEARAOWALEBUCU 

ROEDUS 

VIN3 Avizat,
DIRECTOR ADJUNCT
Ruxandra Georgiana SIMION

PRO RO 
ROMA 

Avizat, 
SEF SERVICÍU PROIECTE 
Alina Purcaru 

Ayizar URIDIC, 

Avizat,
SEF BIROU VOLUNTARIAT 
SI CURSURI 
Nicoleta Chiriac 

Intocmit, 
CONSILIER BIROU VOLUNTARIAT 
SI CURSURI

Emilian lancu 


