Termenii și condițiile
de participare la etapa de inițiere în cadrul proiectului
New Media Incubator 2020

Prezentul document conține Termenii și Condițiile de participare la etapa de inițiere în
cadrul proiectului New Media Incubator 2020 (în continuare NMI). Prin înscrierea la
cursurile NMI 2020 aplicantul, numit în continuare „Audient”, acceptă toate condițiile
stipulate în acest acord. .
I. OBIECTUL ACORDULUI
1.1 În condiţiile prezentului acord, Audientul va participa la cursurile, trainingurile și
procesul de creație din cadrul laboratorului New Media Incubator 2020 (NMI 2020) creat și
implementat de către Fundația Soros-Moldova în conformitate cu planul efectuării
activităților din cadrul etapei inițiale a NMI (Anexa № 1), convenit de ambele părţi;
1.2 Cursurile și procesul de creație din cadrul NMI 2020 vor fi facilitate Audientului cu
materiale și echipamente puse la dispoziție de către Fundație.
II. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
2.1 Fundația are următoarele drepturi şi obligaţii:
2.1.1 să primească, în termenele şi condiţiile stabilite, informațiile solicitate de la Audient;
2.1.2 să indice ordinea efectuării cursurilor sau sarcinilor la etapa inițiatică a proiectului
necesare creării produselor media cu care Audientul a fost acceptat în NMI 2020;
2.1.4 să asigure condiţiile necesare pentru efectuarea de către Audient a cursurilor sau
trainingurilor din cadrul etapei inițiale a NMI 2020;
2.1.5 să stabilească o comisie constituită în vederea evaluării calităţii şi corespunderii
prestațiilor audientului cu cerinţele indicate în planul de activitate (Anexa Nr.1), care va
întocmi un act de constatare în care se vor consemna menţiuni cu privire la prestația
audientului;
2.2 Audientul are următoarele drepturi și obligaţii:
2.2.1. să beneficieze de cursurile oferite de echipa de traineri ai NMI
2.2.2. să nu facă publice cursurile/ trainigurile din cadrul NMI 2020 indiferent de forma sub
care are acces la ele, cum ar fi video, prezentări Power Point, ș.a.m.d.;
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2.2.3. să participe la toate activitățile din cadrul etapei inițiale a proiectului NMI și să ducă la
bun sfârșit toate sarcinile primite din partea echipei NMI.
III. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
3. Pentru refuzul de a participa la cursurile, trainingurile desfășurate la etapa inițiatică a NMI
2020 sau refuzul de a îndeplini sarcinile stabilite de către personalul NMI, ce derivă din pct.
1.1 al prezentului contract, Fundația poate decide în mod unilateral eliminarea Audientului
din NMI și închide accesul acestuia la toate materialele fizice și intelectuale din cadrul
proiectului New Media Incubator al Fundației Soros-Moldova;
IV. Imposibilitatea fortuită de executare a contractului (Forța Majoră)
4. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a
angajamentelor conform prezentului contract, dacă acest fapt este cauzat de producerea unor
cazuri de forţă majoră;
4.1 Prin cazuri de forţă majoră se subînţeleg: războaiele, calamităţile naturale, incendiile,
inundaţiile, cutremurele de pământ, modificările în legislaţie şi dispoziţiile Guvernului,
grevele şi alte circumstanţe, ce nu depind de activitatea părţilor;
4.2 În cazul survenirii unor asemenea situaţii înțelegerea dintre Fundație și Audient rămâne în
vigoare şi termenul de îndeplinire de către părţi a angajamentelor conform prezentului
contract se amână corespunzător perioadei de timp în care au avut loc situaţiile susmenţionate şi consecinţele lor;
4.3 Partea care nu execută obligaţiile prevăzute în prezentul contract din motivul survenirii
cazului de forţă majoră, este obligată să anunţe în scris cealaltă parte.
5. Anexa la acest document conține Regulamentul de funcționare al New Media Incubator
2020 și este parte integrantă a acestui acord.
5.1 Audientul ia cunoștință și acceptă faptul că prin înscrierea la cursurile NMI 2020
este de acord cu termenii și condițiile de participare la NMI 2020.

Prezentul document conține Termenii și Condițiile de participare la New
Media Incubator 2020 și a fost elaborat de către Fundația Soros Moldova.
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