
ANEXA 6 
UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV AUTOR 
EDITURA  

Nr./data inreg.: ................./..........................  

 
 
 

CONVENŢIE DISTRIBUIRE PUBLICAŢII 

 

 

I. Părţile Convenţiei: 
Prezenta Convenţie s-a încheiat între UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV  - 
EDITURA,  reprezentată prin Directorul Editurii, prof.univ.dr.ing. Elena HELEREA  
şi  

.............................................................................................................., autorul cărţii publicate în 

Editura Universităţii  Transilvania din Braşov cu titlul ................................................................. 

.............................................................................................................................................................., 

ISBN/ISSN ..........................................................................  

 
II. Obiectul Convenţiei:  
Comercializarea prin Librăria TRANSILVANIA S.R.L. a lucrării  

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

 

III. Conţinutul Convenţiei: 
 
Preluarea de la autor de către Editură în vederea comercializării prin Librăria TRANSILVANIA 
S.R.L. a unui numar de ..... exemplare din lucrarea 
 ..........................................................................................  
şi predarea către autor a sumei convenite. 
 
Preţul de vânzare pe care îl va avea un exemplar este ................................:  
preţul editurii + un procent de 65% (20 % pentru autor, TVA în condiţii legale, 36%librărie)  
Pentru cărţile al căror preţ de editare depăşeşte 60 lei procentul aplicat este de 50%. 
 
 
IV. Durata Conventiei : 
Prevederile conventiei sunt aplicabile pe o durata de 6 (sase) luni de la data inregistrarii conventiei 
la Editura; durata poate fi prelungita ulterior cu acordul scris al partilor. 
 
 
V. Obligaţiile Editurii:  

1. Preluarea de la autor în vederea comercializării a .... exemplare din lucrare.  



2. Să cedeze autorului suma încasată prin comercializarea a .... exemplare cu preţul de 
vânzare stabilit: preţul editurii1 + 20% profit; in acest sens, in primele 10 zile ale lunii 
autorul va primi o suma proportional cu volumul vanzarilor din luna anterioara, conform 
devizului prezentat de Editura. 

 
VI. Obligaţiile autorului: 

1. Autorul se obligă să predea Editurii în vederea comercializării prin Librăria 
TRANSILVANIA S.R.L. ... exemplare din lucrare. 

2. Dacă în termen de 6 luni exemplarele nu au fost comercializate, autorul se obligă să le 
ridice de la Librăria TRANSILVANIA în data  de  ..... .  În caz contrar va plăti o sumă de 
5% din preţul de vânzare al cărţilor necomercializate, suma reprezentand taxa de 
magazinaj. Daca in termen de 15 zile de la notificarea Editurii privind ridicarea 
exemplarelor necomercializate autorul nu ridica cartile, pentru fiecare zi de intarziere va 
datora Editurii o suma de 0,1 % din valoarea mentionata la primul paragraf. 

 
VII. Soluţionarea litigiilor 
Situaţiile limită, reclamaţiile şi neînţelegerile se rezolvă prin negociere sau înţelegere între părţi. În 
cazul în care rezolvarea neînţelegerilor pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul poate fi soluţionat 
de către Comisiile de specialitate ale Universităţii sau, în ultimă instanţă, de instituţiile 
judecătoreşti competente de la sediul Editurii. 
 
VIII. Clauze finale 
Această Convenţie va intra în vigoare în momentul în care va fi inregistrata la Editura. 
Modificarea Convenţiei se poate efectua cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
Prezenta Convenţie de Colaborare a fost întocmită în x exemplare. 
 
 
 
   
 
Director Editura,      Autor, 
Prof. univ. dr. ing. Elena Helerea   ................................................................... 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Preţul unui exemplar achitat de autor în urma contractului cu Editura 


