
 

ACORD DE COLABORARE “TFCD” 

Încheiat astazi _____________ 

 

            Fotograful si Modelul sunt de acord să semneze prezentul Acord, în scopul colaborării 

„TFCD”, Fotograful urmând să ofere servicii fotografice Modelului fără niciun cost pentru cel din 

urmă, iar Modelul îşi oferă servicile fără niciun cost pentru Fotograf. Ambele părţi sunt de acord cu 

următoarele definiţii, condiţii şi termeni: 

 Art. 1 - Definiții : 

“TCFD” - Time for CD, timp-pentru-CD. Colaborare bilaterală între Fotograf şi Model, pe principiul 

serviciu contra serviciu. 

“Shoot” - sedinţa foto în cadrul căreia vor fi realizate imaginile (fotografiile). 

“Fotografiile utilizabile” - cele mai reuşite fotografii din cadrul şedinţei (d.p.d.v. al standardelor 

Fotografului) selectate de Fotograf. Similar cu album foto final, photobook, book. 

            Art. 2 - Condiții si termeni : 

 2.1. Proprietatea (copyright) asupra imaginilor  

 Modelul este de acord ca Fotograful să deţină în exclusivitate dreptul de proprietate al tuturor 

fotografiilor. 

 2.2. Selectarea imaginilor  

 Fotograful va oferi Modelului, la propria-i alegere, cel puţin 5 fotografii utilizabile obţinute 

din toate fotografiile realizate în cadrul şedinţei. De comun acord, acestea vor fi alese de Fotograf şi 

Model. Imaginile vor fi post-procesate/editate/retuşate la cererea Modelului, acesta alegând 

procedeele care vor fi utilizate. Fotograful îşi rezervă dreptul de a stabili nivelul de post-

procesare/editare/retuşare al imaginilor, fără niciun cost pentru Model. Fotograful poate stabili un 

tarif în eventualitatea în care Modelul selectează spre utilizare (implicit post-

procesare/editare/retuşare) alte imagini realizate pe timpul şedinţei, dacă acestea nu se încadrează în 

imaginile alese iniţial. 

 2.3. Numărul imaginilor  

 Modelul va primi toate imaginile utilizabile în format electronic, la rezoluţia maximă a 

aparatului foto cu care s-a lucrat, într-un interval de maximum 30 de zile calendaristice. 

Modalităţile de livrare sunt: opţiunea de download de pe website-ul/urile Fotografului sau suport 

optic (CD/DVD), asigurat de Model. Imaginile se oferă fără logo-ul Fotografului. La cerere expresă, 

Modelul poate primi şi fotografiile brute (întreg setul de fotografii realizate în cadrul şedinţei), cărora 

li se aplică aceleaşi condiţii din secţiunile “Drepturile de reproducere a imaginilor acordate 

Fotografului” şi “Drepturile de reproducere a imaginilor acordate Modelului”. Nu se oferă 

print-uri. 

 2.4. Drepturile de reproducere a imaginilor acordate Fotografului  

 Modelul oferă Fotografului dreptul şi permisiunea nerestricţionate de utilizare, reutilizare, 

publicare şi republicare a imaginilor în care Modelul este reprezentat în întregime sau parţial (prin 

procedeul “Crop image”), compus (suprapunerea fotografiilor) sau distorţionat, în persoană sau 

formă.  

 Fotografiile pot fi utilizate doar pentru promovarea personală a Fotografului, inclusiv dar nu 

limitat la: portofolii printate, portofolii electronice (suport optic sau website), participare la 

concursuri foto, postare pe website-urile de socializare (Flickr, Facebook etc), cărţi de vizită, 



materiale promoţionale sau jurnale electronice (blog). În scopul promovării personale, Fotograful 

poate aplica imaginilor logo-ul personal, watermark sau orice altă formă de identificare a autorului 

fotografiilor, cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii sau atingeri dreptului la viaţa privată, 

decenţă şi/sau norme morale. Datele personale cu caracter privat ale Modelului nu vor fi făcute 

publice sub nicio formă. Fotograful nu va utiliza, licenţia sau vinde imagini din setul de imagini 

utilizabile, fără contactarea Modelului şi negocierea prealabilă a unui nou acord în acest sens. 

 Imaginile nu vor fi folosite în scopuri care pot fi considerate de către ambele părţi drept 

pornografice, degradante sau defăimătoare.  

 2.5. Drepturile de reproducere a imaginilor acordate Modelului  

 Modelul este autorizat să utilizeze imaginile în scopul promovării personale în aceeaşi 

manieră ca şi Fotograful. Orice vânzare de imagini, indiferent de cumpărător/scop/preţ şi/sau 

modalitate este supusă implicit unui nou Acord între părţi și în niciun caz nu se va putea face fără 

acordul scris al Fotografului. 

 2.6. Alterarea imaginilor  

 Modelul este de acord ca, după primirea photobook-ului, să nu editeze sub nicio formă 

imaginile. Singura excepţie este procedeul de redimensionare al fotografiilor, pentru celelalte fiind 

nevoie de acordul şi permisiunea scrisă a Fotografului. 

 Acest Acord conţine întreaga înţelegere dintre Fotograf şi Model şi înlocuieşte orice alte 

documente/negocieri/acorduri/responsabilităţi/înţelegeri (verbale sau scrise) anterioare cu referire la 

conţinutul şi subiectul prezentului Acord.  

 Acordul nu poate fi eliberat/abandonat/suplimentat/amendat sau modificat în nicio manieră, 

cu excepţia permisiunii scrise, de comun acord între Fotograf şi Model, cu excepţia cazurilor de forţă 

majoră. 

 2.7. Termeni suplimentari  

 Modelul şi Fotograful colaborează pe principiul egalităţii şi mutualităţii. Modelul este 

responsabil de make-up şi vestimentaţie. Atât Modelul cât şi Fotograful sunt responsabili de eforturi 

egale, în sensul imaginaţiei, creativităţii, alegerii locaţiilor pentru ședința foto.  

 

Detalii privind ședința foto (locație, datele ședințelor) ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Numele și prenumele fotografului _________________________________________________ 

CI seria _____ nr _________________ nr. telefon _____________________________________ 

 Semnătura Fotografului __________________________________________________________ 

 

 

Numele și prenumele Modelului ___________________________________________________ 

CI seria ____  nr__________________  varsta _____ ani, nr. telefon ________________________ 

Semnătura Modelului _____________________________________________________________ 

 

 

Numele și prenumele reprezentantului legal __________________________________________ 

CI seria ____ nr _________________ nr. telefon ________________________________________ 

Semnătura reprezentantului legal (parinte, in cazul in care modelul este minor)_________________ 


