
 
 
 

 

FOTOGRAF - CESIUNEA DREPTURILOR DE AUTOR 

Subsemnatul, 

[numele fotografului] ............................................................................................................................... 

născut la [data]....………………………………………………………………………………………………………………………………… 

în [locul]…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

cu domiciliul la [adresa] ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Reprezentant al companiei:………………………………………………………………………………………………………………… 

în calitate de autor, titular al drepturilor de autor și deținător al tuturor drepturilor de proprietate 

asupra fotografiilor din cadrul proiectului  

Nume proiect ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresă proiect……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Descrierea Proiectului ………………………………………………………………………………………………………………………... 

anexate prezentei (denumite în continuare „Lucrarea”), prin prezentul document, cesionez în mod 

irevocabil și exclusiv toate drepturile, titlul și drepturile de proprietate asupra Lucrării, inclusiv toate 

drepturile de autor și alte drepturi către Beneficiar 

Saint-Gobain Construction Products România S.R.L.  cu sediul social în România, București, Sector 1, 

Calea Floreasca, nr. 165, One United Tower, etajul 10, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. 

J40/16947/1994, Cod Unic de Înregistrare nr. 6194577 

și 

Saint-Gobain Glass România S.R.L. cu sediul social în România, Călărași, str. Varianta Nord nr. 61, 

județul Călărași , înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J51/353/2006 și Cod Unic de Înregistrare 

nr. 11882475 

afiliate Grupului Saint-Gobain și, mai precis, următoarele drepturi în ceea ce privește Lucrarea: 

- dreptul de utilizare și de exploatare comercială, sub toate formele prevăzute, neprevăzute sau 

imprevizibile la data semnării prezentului acord de cesiune, 

- dreptul de a prezenta Lucrarea publicului, prin orice mijloace de comunicare sau suport de 

telecomunicații sau retransmisie, cunoscute sau necunoscute la data semnării prezentului 

acord de cesiune, 

- drepturile de copiere a Lucrării, integral sau parțial, pe toate suporturile, cunoscute sau 

necunoscute la data semnării prezentului acord de cesiune, 



- dreptul de modificare, adaptare, completare și ștergere a întregii Lucrări sau o parte a acesteia, 

precum și  

- dreptul de a încorpora Lucrarea în orice lucrare prezentă sau viitoare, cu condiția ca această 

încorporare să nu aducă atingere imaginii mele. 

 

Confirm si garantez că am autoritatea legală de a cesiona Lucrarea, inclusiv toate drepturile de autor 

și drepturile de proprietate și patrimoniale asupra Lucrării și că, în prezent, nu există licențe în vigoare 

care să acorde vreunei terțe părți dreptul de a beneficia sau de a revendica orice drepturi de autor cu 

privire la Lucrare. 

Confirm și garantez autenticitatea și originalitatea Lucrării și declar în mod explicit că Lucrarea nu 

încalcă drepturile niciunui terț. Prin prezenta, eliberez și scutesc pe Beneficiar împotriva tuturor 

revendicărilor și pretențiilor care decurg din sau în legătură cu utilizarea Lucrării sau pentru orice alte 

costuri care decurg din orice încălcare a garanțiilor stabilite în acest document. 

Această cesiune nu implică nicio pretenție financiară asupra unei compensări din partea Beneficiarului.  

Deoarece Beneficiarul face parte din grupul Saint-Gobain, sunt de acord în mod explicit ca Beneficiarul 

să fie îndreptățit să acorde oricare sau toate drepturile conferite de prezentul acord în beneficiul 

Grupului Saint-Gobain și oricărui sau tuturor afiliaților acestuia. 

Prezentul acord de cesiune este exclusiv și este valabil la nivel global pe toată durata protecției legale 

a drepturilor de autor. 

Prezentul acord de cesiune este reglementat de legea din România și, în cazul unui litigiu, este înaintat 

instanțelor judecătorești competente din București. 

 

Semnat la ..................................... (localitate), Data: ............................................ (zz/ll/aaaa) 

 

În două exemplare originale 

Semnătură: 

 


