CONTRACT DE EDITARE Nr. _ /

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE, cu sediul în Aleea Sinaia, nr. 13, loc.

Târgovişte, jud. Dâmboviţa, cod fiscal nr. 4279685, în calitate de EDITOR, reprezentată de
Rector - Conf.univ.dr. Laura Monica GORGHIU, reprezentant Editura „Valahia University
Press”, cu sediul în Târgovişte, str. Aleea Sinaia, nr. 13, pe de o parte, şi

1.2.

D-l/D-na ...................................................................................... .. domiciliat în
................................................... , str ........................................ .. nr ............... , bloc ............ ,
scara ........... , etaj ............. , apartament ........., sector/judeţ .................................................
născut la data de (ziua, luna, anul) ................................... în (localitatea)...............................
sector/judeţ ....................................... .. fiul lui .................................................... şi al
.......................................... , posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria
....................... nr ............................. , eliberat de ............................, cod numeric personal
...................................... , în calitate de autor (titularul dreptului de autor) pe de altă
parte, au convenit să încheie prezentul contract de editare cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Autorul cedează editorului dreptul de a reproduce şi difuza opera sa cu titlul

2.2. Opera este originală, iar autorul poartă întreaga răspundere pentru conţinutul ei.
2.3. a)Tirajul de bază al operei este de (în cifre şi litere) ............................................................

exemplare.

b) Autorul are dreptul să controleze, prin orice mijloace, toate tirajele operei sale.

2.4. Reproducerea operei se poate face în formă letrică şi/sau electronică.
III. DURATA CESIUNII

(TERMENUL CONTRACTULUI)
3.1. Cesiunea dreptului de a reproduce şi difuza opera se face pe o durată de....................... (în cifre

şi
litere), din ziua încheierii şi semnării prezentului contract.
3.2. a) Autorul se obligă să predea editorului manuscrisul operei, în format electronic până
la data de ............................................................. ,
b) La cererea sa, autorul va fi consultat de către editor cu privire la prezentarea grafică a operei.
c) Să predea lucrarea în formă finală cu toate materialele suplimentare (desene, fotografii,
anexe)
3.3. În cazul în care opera se consideră publicabilă, editorul va hotărî publicarea ei până la
data de ........................................
3.4. Editorului îi aparţine, în mod exclusiv, dreptul de a decide modul de prezentare şi data apariţiei
operei. Prețul de tipărire se va stabili printr-un act adițional la prezentul contract.

IV. DREPTURILE Şl OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Autorul operei se obligă:
a) să predea editorului manuscrisul operei, în format electronic (format A4, corp litera 12, font

Times New Roman, spaţiere la 1,5 rânduri, cules în MSWord şi să conţină semnele diacritice ă,
â, î, ş, ţ) şi text listat în vederea recenzării de către cei doi referenţi de specialitate.
b) să efectueze, dacă i se cere de editor, corectura finală a operei, să dea „Bun de tipar"
şi să restituie textul corectat în termen de ................. zile de la data când editorul solicită
aceasta. În cazul în care autorul nu predă editurii corectura în acest termen, editorul este în drept
să tipărească opera fără corectura autorului;
c) să nu cesioneze unui alt editor, fără acordul editorului lucrării care face obiectul prezentului
contract, dreptul de reproducere şi difuzare asupra unei lucrări cu conţinut similar, în
concurenţă cu opera care face obiectul prezentului contract;
c) să prezinte avizul facultăţii, departamentului care patronează ramura de ştiinţă căreia îi
aparţine lucrarea
d) să prezinte un rezumat care se referă la cuprinsul proiectat al lucrării în vederea cuprinderii în
plan editorial
e) să păstreze confidenţialitatea clauzelor prezentului contract (tiraje, condiţii, remuneraţie etc.).

4.2. Editorul se obligă:
d) să ofere autorului, în mod gratuit, un număr de 5 (cinci) exemplare din operă;
e) să respecte forma originală a manuscrisului şi să o reproducă fără nici un fel de modificări,

dacă nu a obţinut acordul autorului;
să trimită în timp util exemplarele ce vor constitui depozitul legal naţional conform Legii
nr.111/21.XI.1995
g) să țină legătura cu Biblioteca Naţională în vederea descrierii CIP şi a codului ISBN/ISSN.
f)

V. FORŢA MAJORĂ
5.1. 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.
5.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de (zile) 5
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în
vederea limitării consecinţelor lui.
5.3.
Dacă în termen de (zile) 15 de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au
dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă
daune-interese.
VI. NOTIFICĂRI
6.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este

valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a
prezentului contract.
6.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data
menţionată pe confirmare de oficiul poştal primitor.

6.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi.
VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
7.1. a) Prezentul contract încetează la data prevăzută la pct. 3.1. sau după epuizarea ultimei ediţii

convenite.
b) Se consideră epuizate ediţia sau tirajul al căror număr de exemplare nevândute este mai mic
de 5% din numărul de exemplare şi, în orice caz, dacă este mai mic de 100 de exemplare.

VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
8.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate

din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de
reprezentanţii lor.

8.2. În cazul în care litigiul nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă părțile se vor adresa instanțelor

competente pentru rezolvarea acestuia.

IX. CLAUZE FINALE
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile

contractante.
9.2. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare
parte, astăzi ................................................... , data semnării lui.
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