
 
 

Anexa nr. 2  
 
ACORD 

 
 

Între1: 
 

Dl/dna ......................................., domiciliat(ă) în …………..……., str. ……….....…………., nr.  
………….., bl. ………., sc. ………, et. ........, ap. ……….., sector/judeţ …………, posesor / posesoare al  
B.I./C.I., seria ……….., nr. ……………, eliberat(ă) de ……………………., la data de ................... în  
calitate de AUTOR al piesei muzicale intitulate …………….……….....................................….., 
piesă pe care a transmis-o SRTv pe suport CD sau prin e-mail pentru a participa la Preselecția și  
Selecţia Naţională a Eurovision 2017, denumit în continuare AUTOR,  

Dl/dna ....................................... , domiciliat(ă) în …………..……., str. ……….....…………., nr. 
………….., bl. ………., sc. ………, et. ........ , ap. ……….., sector/judeţ …………, posesor / posesoare al 
B.I./C.I., seria ……….., nr. ……………, eliberat(ă) de ……………………., la data de ................... în  
calitate de AUTOR al piesei muzicale intitulate …………….……….....................................….., 
piesă pe care a transmis-o SRTv pe suport CD sau prin e-mail pentru a participa la Preselecția și 
Selecţia Naţională a Eurovision 2017, denumit în continuare AUTOR,  
Dl/dna ....................................... , domiciliat(ă) în …………..……., str. ……….....…………., nr. 
………….., bl. ………., sc. ………, et. ........ , ap. ……….., sector/judeţ …………, posesor / posesoare al 
B.I./C.I., seria ……….., nr. ……………, eliberat(ă) de ……………………., la data de ................... în  
calitate de AUTOR al piesei muzicale intitulate …………….……….....................................….., 
piesă pe care a transmis-o SRTv pe suport CD sau prin e-mail pentru a participa la Preselecția și  
Selecţia Naţională a Eurovision 2017, denumit în continuare AUTOR,  
Dl/dna ....................................... , domiciliat(ă) în …………..……., str. ……….....…………., nr. 
………….., bl. ………., sc. ………, et. ........ , ap. ……….., sector/judeţ …………, posesor / posesoare al 
B.I./C.I., seria ……….., nr. ……………, eliberat(ă) de ……………………., la data de ................... în  
calitate de AUTOR al piesei muzicale intitulate …………….……….....................................….., 
piesă pe care a transmis-o SRTv pe suport CD sau prin e-mail pentru a participa la Preselecția și  
Selecţia Naţională a Eurovision 2017, denumit în continuare AUTOR,  

Dl/dna .................................. ....., domiciliat(ă) în …………..……., str. ……….....…………., nr. 
………….., bl. ………., sc. ………, et. ........ , ap. ……….., sector/judeţ …………, posesor / posesoare al 
B.I./C.I., seria ……….., nr. ……………, eliberat(ă) de ……………………., la data de ................... în  
calitate de AUTOR al piesei muzicale intitulate …………….……….....................................….., 
piesă pe care a transmis-o SRTv pe suport CD sau prin e-mail pentru a participa la Preselecția și  
Selecţia Naţională a Eurovision 2017, denumit în continuare AUTOR,  
Dl/dna ....................................... , domiciliat(ă) în …………..……., str. ……….....…………., nr. 
………….., bl. ………., sc. ………, et. ........ , ap. ……….., sector/judeţ …………, posesor / posesoare al 
B.I./C.I., seria ……….., nr. ……………, eliberat(ă) de ……………………., la data de ................... în  
calitate de AUTOR al piesei muzicale intitulate …………….……….....................................….., 
piesă pe care a transmis-o SRTv pe suport CD sau prin e-mail pentru a participa la Preselecția și  
Selecţia Naţională a Eurovision 2017, denumit în continuare AUTOR, 
 
 
1 Se completează de toți autorii și interpreții. 
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şi  

Dl/dna .............................. ....., domiciliat(ă) în …………..……., str. …………………., nr. ………….., 
bl. ………., sc. ………, et. ........ , ap. ……….., sector/judeţ …………, posesor / posesoare al B.I./C.I.,  
seria ……….., nr. ……………, eliberată de ………………………., în calitate de INTERPRET al 
piesei muzicale intitulate …………………………………..…….……….….., piesă transmisă de 
AUTOR către SRTv cu nominalizarea INTERPRETULUI, pentru a participa la Preselecția și 
Selecţia naţională a Eurovision 2017, denumit în continuare INTERPRET,  
Dl/dna ................................... , domiciliat(ă) în …………..……., str. …………………., nr. ………….., 
bl. ………., sc. ………, et. ........ , ap. ……….., sector/judeţ …………, posesor / posesoare al B.I./C.I.,  
seria ……….., nr. ……………, eliberată de ………………………., în calitate de INTERPRET al 
piesei muzicale intitulate …………………………………..…….……….….., piesă transmisă de 
AUTOR către SRTv cu nominalizarea INTERPRETULUI, pentru a participa la Preselecția și 
Selecţia Naţională a Eurovision 2017, denumit în continuare INTERPRET,  
Dl/dna ................................... , domiciliat(ă) în …………..……., str. …………………., nr. ………….., 
bl. ………., sc. ………, et. ........ , ap. ……….., sector/judeţ …………, posesor / posesoare al B.I./C.I.,  
seria ……….., nr. ……………, eliberată de ………………………., în calitate de INTERPRET al 
piesei muzicale intitulate …………………………………..…….……….….., piesă transmisă de 
AUTOR către SRTv cu nominalizarea INTERPRETULUI, pentru a participa la Preselecția și 
Selecţia Naţională a Eurovision 2017, denumit în continuare INTERPRET,  
Dl/dna  ................................... ,  domiciliat(ă)  în  …………..…….,  str.  ………………….,  nr. 
………….., bl. ………., sc. ………, et. ........ , ap. ……….., sector/judeţ …………, posesor / posesoare al  
B.I./C.I., seria ……….., nr. ……………, eliberată de ………………………., în calitate de 
INTERPRET al piesei muzicale intitulate …………………………………..…….……….….., piesă 
transmisă de AUTOR către SRTv cu nominalizarea INTERPRETULUI, pentru a participa la 
Preselecția și Selecţia Naţională a Eurovision 2017, denumit în continuare INTERPRET,  
Dl/dna  ................................... ,  domiciliat(ă)  în  …………..…….,  str.  ………………….,  nr. 
………….., bl. ………., sc. ………, et. ........ , ap. ……….., sector/judeţ …………, posesor / posesoare al  
B.I./C.I., seria ……….., nr. ……………, eliberată de ………………………., în calitate de 
INTERPRET al piesei muzicale intitulate …………………………………..…….……….….., piesă 
transmisă de AUTOR către SRTv cu nominalizarea INTERPRETULUI, pentru a participa la 
Preselecția și Selecţia Naţională a Eurovision 2017, denumit în continuare INTERPRET,  
Dl/dna ................................... , domiciliat(ă) în …………..……., str. …………………., nr. ………….., 
bl. ………., sc. ………, et. ........ , ap. ……….., sector/judeţ …………, posesor / posesoare al B.I./C.I.,  
seria ……….., nr. ……………, eliberată de ………………………., în calitate de INTERPRET al piesei 
muzicale intitulate …………………………………..…….……….….., piesă transmisă de AUTOR către 
SRTv cu nominalizarea INTERPRETULUI, pentru a participa la Preselecția și Selecţia Naţională a 
Eurovision 2017, denumit în continuare INTERPRET, 
 

Având  în  vedere  că  AUTORUL  a  selectat,  pe  baza  acordului  dat  în  prealabil  de  
INTERPRET, pe dl/dna .......................................... pentru a interpreta piesa muzicală intitulată  
...................................................., în cadrul Preselecţiei și Selecţiei Naţionale pentru Concursul  
Eurovision 2017, precum şi la semifinala şi finala Eurovision 2017 din Ucraina, din perioada 
09,11 şi 13 mai 2017, în cazul câştigării Selecţiei Naţionale;  
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În  raport  de  faptul  că  AUTORUL  a  transmis  SRTv  piesa  muzicală  intitulată  
………………………………........., pe suport CD sau prin e-mail pentru înscrierea în 
Preselecţia şi Selecţia Naţională la Eurovision 2017, evenimente organizate de SRTv în 
cu nominalizarea INTERPRETULUI ca fiind dl/dna .........................................; 

Părţile au convenit următoarele:  

1.  –  AUTORUL  confirmă  nominalizarea  dlui/dnei  ...................................... ,  ca  fiind 
INTERPRET al piesei muzicale intitulate .................................................. ,  
care înţelege să participe la Preselecţia şi Selecţia Naţională pentru Eurovision 2017, 
organizată de SRTv, precum şi în cazul câştigării selecţiei naţionale, în semifinala şi finala 
Eurovision 2017 dinUcraina, in perioada 09, 11 şi 13 mai 2017. Linia melodică şi aranjamentul 
orchestral al piesei muzicale nu vor fi modificate decât cu acordul sau la solicitarea SRTv. 
 

2. –INTERPRETUL este de acord şi se angajează ferm, atât faţă de AUTOR, cât şi faţă 
de SRTv că va interpreta piesa muzicală intitulată ................................................... şi compusă 
de AUTOR la preselecţia şi selecţia naţională pentru Eurovision 2017, organizată de SRTv, 
precum şi, în cazul câştigării selecţiei naţionale, în semifinala şi finala Eurovision 2017 din 
Ucraina, din perioada 09, 11 şi 13 mai 2017. 
 

3. – INTERPRETUL a luat cunoştinţă de condiţiile desfăşurării Preselecţiei şi Selecţiei 
Naţionale, astfel cum acestea sunt prevăzute în Regulament şi se angajează să le respecte 
întocmai.  
 

4. –AUTORUL şi INTERPRETUL se obligă faţă de SRTv cu privire la interpretarea piesei   
muzicale intitulate .................................................. la Preselecţia şi Selecţia Naţională 

pentru Eurovision 2017 precum şi, în cazul câştigării Selecţiei Naţionale, în semifinala şi finala 
Eurovision 2017 din Ucraina, din perioada 09, 11 şi 13 mai 2017 şi, conform Regulamentului 
să înscrie în concurs piesa muzicală, compusă de AUTOR şi interpretată de INTERPRET. 
 

5. – Prin semnarea prezentului acord, atât AUTORUL, cât şi INTERPRETUL sunt de 
acord să răspundă, fiecare pentru obligaţiile proprii, direct faţă de SRTv. 
 

6. – În cazul în care AUTORUL va retrage piesa muzicală intitulată . …………….………...  
..................................….. din concursul de Selecţie Naţională Eurovision 2017, din 

semifinala sau din finala Eurovision 2017 din Ucraina, din perioada 09, 11 şi 13 mai 2017, din 
orice motiv, cu excepţia situaţiei de forţă majoră, acesta se angajează să despăgubească 
imediat şi fără vreo altă formalitate SRTv fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără 
intervenția instanțelor judecătorești, cu suma de 100.000 Euro. În cazul în care piesa se va 
califica pentru concursul internaţional şi va fi retrasă înainte de data de 13 mai 2017, 
AUTORUL se obligă să suporte şi toate costurile ce implică materialele promoţionale, filmarea, 
radiodifuzarea, distribuția şi promovarea piesei.  
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7. - În cazul în care INTERPRETUL va refuza să interpreteze piesa muzicală intitulată  
....................................................................... la concursul de Selecţie Naţională pentru 

Eurovision 2017, din semifinala sau din finala Eurovision 2017 din Ucraina, din perioada 09, 11 
şi 13 mai 2017, acesta se angajează să despăgubească imediat şi fără vreo altă formalitate 
SRTv fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără intervenția instanțelor judecătoreşti, 
cu suma de 100.000 Euro plus toate costurile efectuate de TVR pentru organizarea 
preselecţiei şi Selecţiei Naţionale şi daunele materiale solicitate de EBU. În caz de forţă 
majoră, se va proceda la schimbarea INTERPRETULUI cu acordul SRTv, fără plata de daune. 
 

8. - În cazul în care INTERPRETUL CÂŞTIGĂTOR al Selecţiei Naţionale Eurovision 
2017 nu este prezent în momentul anunţării şi decernării premiului la locul transmisiunii, 
acesta se angajează să despăgubească imediat şi fără vreo altă formalitate SRTv cu suma de 
100.000 Euro, prezenta clauză reprezentând clauză penală. În cazul de forţă majoră, se va 
proceda la schimbarea INTERPRETULUI cu acordul SRTv, fără plata de daune. 
 
 
 

AUTOR, INTERPRET, 
___________________ __________________ 
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