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ANEXA 5 

 

 

 

 

 

 
CONTRACT DE EDITARE NR.  .........../.............. 

 
 
 
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 
Încheiat azi, ............................ între Editura Universităţii „Transilvania”, din cadrul Bibliotecii 

Universităţii „Transilvania” din Braşov, reprezentată de prof.dr.ing. Elena Helerea, Director 

Editură, care funcţionează în cadrul Universităţii Transilvania cu sediul în Braşov, Bd. Eroilor nr. 9, 

reprezentată prin prof. dr. ing. Ion VIŞA, în calitate de Rector, pe de o parte  

şi  

NUME şi PRENUME ...................................................................... , TITLU .....................................,  

FACULTATE ......................................................................../TERŢI  ................................................,  

domiciliat(ă) în ............................., str. ...................., nr. ....., bl. ...., sc. ..., ap. ...,  tel.  ......................,  

e-mail ............................................ în calitate de AUTOR, pe de altă parte, a intervenit următorul 

contract: 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Publicarea lucrării cu  

TITLUL................................................................................................................................................., 

AUTORI/COAUTORI .........................................................................................................................,  

TIRAJ (minim 100 exemplare) ............. exemplare având ............... pagini,  FORMAT ...................., 

COPERTĂ alb-negru/color.  

 
Autorul transferă dreptul de autor pentru publicarea prezentei lucrări către Editură şi garantearză 

faptul că lucrarea nu a mai fost publicată în altă editură şi nu conţine elemente care să contravină 

legii.  

Editura se obligă să publice în condiţii calitativ superioare şi să valorifice pe plan naţional şi 

internaţional lucrarea care face obiectul prezentului contract. 

Difuzarea se va face conform ANEXEI 2 (Declaraţia autorului) sau ANEXA 3 (Convenţie de 

colaborare publicaţii periodice. 

 



 2 

2.  OBLIGAŢIILE AUTORULUI: 

� Să predea originalul tehnoredactat, corectat (bun de tipar autor), imprimat pe foi albe, pentru 

realizarea matriţelor. Originalul va respecta regulile de editare din Anexa 7 (Ghidul de 

redactare pentru autori).  

� Să achite contravaloarea lucrării prevăzută în devizul anexat în contul 

RO65TREZ131504601X000287 deschis la Trezoreria Municipiului Braşov sau la Casieria 

Universităţii „Transilvania” în termen de 5 zile de la data semnării contractului. În caz de 

neplată la termen a contravalorii lucrării, autorul va suporta penalităţi de 0,5% pentru fiecare 

zi de întârziere din suma neplătită (clauză penală).  

 

3.  OBLIGATIILE EDITURII: 

� Furnizează informaţii privind condiţiile de editare şi oferta de preţ pentru publicaţia 

solicitată a se multiplica 

� Primeşte originalul şi verifică respectarea condiţiilor de formă şi a elementelor de 

identificare a publicaţiei, de pe copertă şi subcopertă, conform Anexei 6 (Ghid de redactare). 

� Solicită Bibliotecii Naţionale indexul bibliografic ISBN/ISSN  

� Solicită date de la autor în vederea obţinerii de la Biblioteca Naţională a descrierii CIP. 

� Încheie contractul cu autorul. 

� Gestionează procesul de recenzie a publicaţiei. Dacă în urma recenziei publicaţia nu 

îndeplineşte condiţia de publicare, materialul original se va returna autorului şi se va rezilia 

contractul de editare. 

� Asigură în condiţii de calitate tipărirea publicaţiei  

� Predă autorului conform Anexei 6 (Proces verbal de predare/primire) exemplarele tipărite. 

� Stabileşte cu autorul modul de valorificare a publicaţiei, conform Anexei 5 (Convenţie 

valorificare publicaţii). 

 

III. DURATA EXECUŢIEI 

Lucrarea va fi executată în maxim trei luni de la obţinerea bun de tipar de la recenzor. 
 
IV. RECEPŢIA LUCRĂRII 

Prin semnarea procesului-verbal de recepţie conform Anexei 6, a exemplarelor tipărite se atestă că 
Editura şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. 
 

V. FORŢA MAJORĂ 

Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în 
mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului 
contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată 
de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. 
 

VI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părţile vor solicita ca 
litigiul să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de pe lângă Tribunalul Braşov. 
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VII. CLAUZE FINALE 

Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 
Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă 
voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară 
încheierii lui. 
Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, din care 1 pentru autor şi unul 
pentru Editură. 
 

 

RECTOR AUTOR 

Prof. dr. ing. Ion VIŞA 

 

 

........................................   

 

CONTABIL ŞEF   

Ec. Lucreţia TODOR 

 

  

  

CONSILIER JURIDIC  

Adrian C. MANEA 

 

 

 

DIRECTOR EDITURĂ  

Prof. dr. ing. Elena HELEREA  

 

 


