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Nr. de înreg ______________. 

 
 

CONTRACT DE EDITARE ŞI PUBLICARE 
 
 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

__________________________________________, născut(ă) la data de ____________________, în 

____________________, judeţul ____________________, domiciliat în ______________________, str. 

____________________, judeţul__________________, telefon_______________________, posesor al 

actului de identitate C.I/C.I seria _______, nr. ______________, eliberat de 

__________________________la data de __________________________, 

C.N.P.________________________, nr. cod IBAN__________________, cont deschis la 

banca__________________, sucursala________________________________, în calitate de autor/editor, 

 

şi 

 

Institutul Programelor de Cercetare al Fundaţiei Sapientia – Editura Scientia (denumit în continuare 

Editura), cu sediul în 400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4, CIF 13803087, înregistrat în Registrul 

Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 31/2001, reprezentat de prof. dr. Kása Zoltán, în calitate de preşedinte al 

Editurii 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI  

 

Publicarea de către Editură a manuscrisului: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Titlul lucrării în lb. română______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Titlul lucrării în lb. engleză _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

1. Autorul întocmeşte manuscrisul conform ghidului curent de redactare al Editurii şi predă varianta 

finalizată în format electronic până la data de __________________________________________ 

2. Manuscrisul conţine _________________caractere (N) şi _____________nr. de ilustraţii. 

3. Manuscrisul apare în seria_____________________________ în _____________exemplare, tipărit 

în alb-negru. 

4. Autorul se obligă să anexeze la manuscris tot în format electronic: rezumate în limba română, 

respectiv engleză (max. 1500 N), o succintă notă biografică (1000 N), precum şi o scurtă prezentare 

a volumului (max. 500 N, pentru catalogul şi site-ul Editurii). 

5. Autorul acceptă parametrii de tipografie specifici Editurii Scientia, respectiv seriei şi colecţiei. 

6. Autorul are dreptul de a solicita executarea lucrărilor de tipar cu parametrii superiori celor oferite 

de Editură, numai în cazul în care suportă cheltuielile suplimentare. 

7. Autorul declară că manuscrisul nu lezează drepturile de autor ale altor persoane. 

8. Autorul răspunde de conţinutul operei, se obligă să respecte cerinţele ştiinţifice ale domeniului de 

specialitate şi îşi asumă responsabilitatea privind corectitudinea datelor publicate. 

9. Autorul declară că nu a pus la dispoziţia nici unui terţ, persoană fizică sau juridică obiectul 

prezentului contract.  

10. Lucrările editoriale (evaluare ştiinţifică, tehnoredactare, respectiv corectura lingvistică) intră în 

atribuţiile Editurii. 

11. Editura trimite manuscrisul spre evaluare unui expert de specialitate, care este ales de către Editură. 

Editura informează autorul despre referentul ales. În cazul în care autorul nu este de acord cu 

referentul respectiv, Editura are dreptul de a refuza publicarea manuscrisului. 

12. Autorul se obligă să ia în considerare modificările propuse de referentul de specialitate şi să 

finalizeze manuscrisul ţinând cont de aceste recomandări, până la data stabilită de Editură.  

13. Autorul are dreptul de se consfătui cu referentul de specialitate cu privire la rectificările 

recomandate. Autorul poate contesta modificările propuse de referent, Editura însă are dreptul de a 

refuza publicarea, dacă din punct de vedere profesional nu se ajunge la consens cu autorul. În acest 

caz, autorul se obligă să ramburseze Editurii onorariul achitat referentului de specialitate. Fac 

excepţie acele cazuri, în care autorul a contestat în scris persoana referentului, dar Editura nu şi-a 

schimbat opţiunea nici în urma acestui caz. 

14. În cazul în care Autorul nu respectă termenul limită stabilit de Editură pentru finalizarea 

manuscrisului (introducerea modificărilor indicate în raportul de evaluare, sau pe parcursul 

discuţiilor purtate între autor şi referent), Editura are dreptul de a renunţa la publicare.  
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15. Manuscrisele se publică în ordinea sosirii lor la Editură, în funcţie de avansarea lor prin fazele 

lucrărilor editoriale (evaluare, tehnoredactare, corectură), respectiv în funcţie de posibilităţile 

financiare. Senatul Universităţii Sapientia în cazuri justificate poate modifica această ordine, ţinând 

cont de priorităţile Universităţii/Facultăţilor. În acest ultim caz Decanatele sunt obligate să 

informeze Editura în scris despre detaliile situaţiei în cauză (argumente, termen limită, condiţii de 

editare, etc.). 

16. Autorul este obligat să colaboreze în mod constructiv cu Editura pe tot parcursul lucrărilor de 

redactare/editare. 

17. Editura se obligă ca în condiţiile stabilite mai sus să publice opera până la data de ____________. 

18. Editura garantează editarea manuscrisului la termenul stabilit (pct. III.17) numai în cazul în care de 

la primirea manuscrisului finalizat conform recomandărilor referentului, are la dispoziţie cel puţin 

90 de zile. 

19. Editura are dreptul să modifice termenul de editare al operei în funcţie de posibilităţile sale 

financiare. 

20. În cazul în care Autorul – după corectarea manuscrisului conform recomandărilor referentului 

ştiinţific şi tehnoredactare – efectuează modificări majore, care atrag după sine cheltuieli 

suplimentare pentru Editură (exp. transcrierea unor părţi mai voluminoase, modificări esenţiale, 

care necesită o nouă tehnoredactare etc.), este obligat să achite Editurii contravaloarea lucrărilor 

editoriale suplimentare. 

21. Autorul cedează exclusiv Editurii drepturile patrimoniale (reproducere, distribuire, import, 

închiriere, împrumut, comunicare publică, radiodifuzare, retransmitere prin cablu, realizarea unor 

opere derivate), pe termen de 5 ani începând de la aprobarea editării de către Senatul Universităţii. 

Drepturile de cesionare/editare stabilite în prezentul contract pot fi exercitate pe teritoriul României 

şi al Ungariei. 

22. Pe durata contractului (5 ani) Editura are dreptul de a reedita în repetate rânduri opera într-un tiraj 

stabilit de ea. Editura are obligaţia de a informa Autorul despre eventuale reeditări precum şi de 

tirajul acesteia. În acest caz Autorul are dreptul ca în termenul fixat de Editură să aducă 

îmbunătăţiri operei, cu condiţia ca aceste modificări să nu mărească esenţial costurile Editorului şi 

să nu schimbe caracterul operei. 

23. Editura se obligă să nu cedeze drepturile dobândite unor terţe, persoane fizice sau juridice, fără 

acordul prealabil, obţinut în scris al Autorului. 

24. Pe durata contractului Autorul este obligat să obţină acordul în scris al Editurii pentru orice fel de 

folosire a operei (în format electronic şi tipărit), sau ale materialelor pregătite de Editură (manuscris 

corectat, tehnoredactat în format electronic sau tipărit). 



 4

25. Având în vedere faptul că Autorul este cadru didactic al Universităţii Sapientia/Universităţii 

Creştine Partium, conform Regulamentului Editurii nu beneficiază de o remuneraţie pentru cedarea 

drepturilor de autor în baza prezentului contract. 

26. Autorul primeşte gratuit ___________ exemplare din opera publicată cu ocazia fiecărei publicări. 

Aceste exemplare nu pot fi valorificate prin vânzare de către Autor. 

27. În cazul în care Editura nu are nevoie de copiile operei rămase în stoc, înainte de distrugerea 

acestora, le va oferi în primul rând Autorului.  

28. Părţile se obligă de se a informa în scris şi în mod reciproc în cazul unor schimbări intervenite 

privind parametrii stabiliţi în prezentul contract. 

 

IV. MODIFICAREA CONTRACTULUI 

 

Prezentul contract poate fi modificat exclusiv cu acordul ambelor părţi. Modificarea contractului se face 

printr-un act adiţional încheiat între părţile contractante. 

 

În cazul în care Editura nu poate edita opera din motive financiare într-un termen de un an de la data 

încheierii contractului, părţile pot opta între rezoluţia acestuia sau pentru prelungirea termenului de 

publicare. În cazul rezoluţiei contractului părţile nu datorează nici un fel de daună reciprocă. 

 

V. FORŢĂ MAJORA 

 

Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a 

obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de 

voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile 

să-şi execute obligaţiile asumate. 

 

VI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

 

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, 

executarea ori desfiinţarea prezentului contract – dacă nu este posibilă rezolvarea lor  pe cale amiabilă – vor 

fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti competente.   
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VII. CLAUZE FINALE 

 

Prezentul contract cade sub incidenţa regulamentelor Editurii Scientia – Regulamentul de editare şi 

Regulamentul de difuzare –, regulamente care sunt aplicabile, care fac parte integrantă  prezentului contract 

şi care sunt cunoscute de către ambele părţi semnatare. 

 

Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară 

sau ulterioară încheierii lui. 

 

Prezentul contract are 5 pagini numerotate, a fost încheiat în 2 exemplare, din care unul pentru 

autor/redactor şi unul pentru Editură. 

 

 

Data______________________ 

 

 

Autor/Redactor         Reprezentant Editură 

_________________        Prof. dr. Kása Zoltán 

 

 

 


