CONTRACT DE CESIUNE EXCLUSIVA DE DREPTURI DE AUTOR
Incheiat astăzi ………………….
la ………………………………

I. PĂRTILE CONTRACTANTE
Cedent
1.1. Dl/Dna. ……………………………….., domiciliat in ……………………………………., Str.
………………………………. Nr. ……….., Bloc ………., Scara ………., Etaj ………., Apartament
…….. Judet/Sector………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………… in (localitatea)
……………….. sector/judet …………., , in calitate de cedent, pe de alta parte, si
Cesionar
1.2. ASOCIATIA FOTO CLUB NEAMT
cu sediul social in (localitatea) Piatra Neamt, Bld. Dacia, Nr. 22, Bloc 22, Scara B, Etaj I, Apartament 54,
Judet Neamt, reprezentata de Ciprian Babor, cu functia de presedinte, in calitate de cesionar, pe de alta
parte,

Părţile au încheiat prezentul Contract cu respectarea următoarelor clauze:
Potrivit prezentului contract, “Opera” este definită ca: “totalitatea articolelor de presă, relatări, reportaje,
eseuri, editoriale, comentarii, anchete, analize, fotografii, fotoreportaje precum şi lucrările grafice şi de
tehnoredactare, site-uri de web, prezentări pe Internet, machete de promovare şi concurs, spoturi TV şi
radio precum şi orice alte lucrări realizate de cedent şi care urmează să fie aduse la cunoştinţa publică, după
cesiune, prin intermediul Asociatiei FotoClubNeamt sau a altor mijloace” sau “program soft, compus din
aplicaţii informatice ce urmează a fi folosit pentru promovarea Judetului Neamt”.
Identificarea operelor se va face pe baza tabelului din Anexa 1.

Articolul 1 – Obiectul contractului
1.1. Cedentul cesionează către Asociatia Foto Club Neamt opera sa, împreună cu toate drepturile
patrimoniale de autor rezultând din aceasta.
1.2. Cedentul declară prin prezenta că este autorul Operei, că Opera sa nu aduce în niciun fel atingere
drepturilor de autor ale terţilor şi garantează pe Cesionar împotriva oricăror tulburări în exercitarea
drepturilor patrimoniale transmise, tulburări ivite din fapta sa sau din fapta terţilor.
1.3. Cesiunea mai sus menţionată are un caracter exclusiv, în sensul prevederilor art. 39 alin. 4 din Legea
nr. 8/1996. Cesiunea exclusivă este efectuată pe un termen nelimitat şi nu este îngrădită teritorial.
1.4 Cedentul declara prin prezenta ca a avut acordul modelelor fotografiate si cedeaza acest drept
Cesionarului

Articolul 2 – Drepturile patrimoniale transmise
2.1. Cedentul cesionează exclusiv Cesionarului toate drepturile patrimoniale de autor asupra Operei,
incluzând fără limitare la următoarele drepturi: dreptul de a decide dacă, în ce mod şi când va fi utilizată
Opera; dreptul de a reproduce integral sau parţial Opera, sub orice formă şi prin orice mijloace, precum şi
dreptul de a autoriza reproducerea integrală sau parţială de către terţi, fără existenţa unei limitări; dreptul de
a difuza Opera şi de a autoriza difuzarea acesteia de către terţi. În sensul prezentului Contract, prin
difuzarea Operei se înţelege distribuirea către public a originalului ori a copiilor Operei, prin vânzare,

închiriere, împrumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit; dreptul de a
expune şi de a prezenta în mod public Opera, prin orice mijloace; dreptul de valorificare comercială deplină
corespunzător respectivei lucrări, prin reproducere şi prin prezentare publică.

Articolul 3 – Preţ. Condiţii de plată
3.1. Cedentul ofera imaginile gratuit in schimbul participarii la concursul fotografic Neamtul in Imagini,
care se va desfasura in perioada 17.09.2018 – 7.10.2018, concurs organizat de Cesionar

Articolul 4 – Clauza de confidenţialitate
4.1. Cele două părţi se obligă ca, atât pe durata întregului Contract de cesiune exclusivă, cât şi după
încetarea acestuia, să nu transmită altor persoane fizice sau juridice datele şi informaţiile de care a luat
cunoştinţă în timpul exercitării prezentului contract.

Articolul 5 – Garanţii
5.1. Cedentul răspunde pentru viciile (adică orice atingere adusă drepturilor/intereselor unei terţe persoane)
conţinute de “opera” sa, conform prezentului contract.
5.2. Cedentul garantează, în mod expres, pe Cesionar că nu a introdus şi nu va introduce în “opera” sa
reproduceri sau fragmente susceptibile să încalce drepturile terţilor, care să dea loc la litigii pentru
contrafacere, utilizare fără drept sau să tulbure realizarea sau exploatarea “operei”. Cedentul este personal
răspunzător atât faţă de terţi, cât şi faţă de Cesionar pentru nerespectarea prevederilor prezentului articol.
5.3. Cedentul garantează că are cunoştinţă de prevederile Legii nr. 8/1996 – legea privind drepturile de
autor şi ale celorlalte reglemetări în materie, garantând că este răspunzător pentru conţinutul “operei” al
cărei autor este.

Articolul 6 – Alte prevederi
6.1. Prezentul contract se poate rezilia cu acordul partilor pana in data de 07.10.2018,
6.2. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile dreptului comun în materie,
cu conditia notificarii in scris a celeilalte parti contractante in cel mai scurt termen posibil, dar nu mai tarziu
de 24 ore de la manifestarea evenimentului ce constituie forţa majoră.
6.3. Eventualele litigii generate de derularea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă la
sediul Cesionarului, iar, în cazul în care acest lucru nu este posibil, de către instanţele judecătoreşti
competente.
6.4. Clauzele prezentului contract se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare, in principal cu
dispozitiile cuprinse in Legea nr. 8/1996.
Prezentul contract s-a incheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

CESIONAR
__________________________

CEDENT, Asociatia FotoClub Neamt

(nume in clar si semnatura)

Reprezentată prin Ciprian Babor
Presedinte

Anexa 1.

Nr.
crt.

Titlul lucrării

Date despre lucrare: data şi locul, alte date despre subiectul şi
tematica prezentate

1.
2.
3.

Fotograf: _______________________________________________________________________
Nume şi prenume
Telefon/E-mail:___________________________

Semnătura __________________

