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CONTRACT DE EDITARE NR. _______ 
 

Încheiat astăzi ______________ 
 
 
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1.1. EDITURA „NOVA DIDACTICA” a Casei Corpului Didactic a Judeţului Bistriţa-Năsăud, cu sediul în 
Bistriţa, str. Independenţei nr. 24, judeţ Bistriţa-Năsăud, reprezentată prin director _______________________, 
în calitate de editor, pe de o parte, şi  

1.2. D-l/D-na ___________________________________, posesor al CI seria ___ nr. ______________, eliberată de 
___________________, în calitate 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 cu titlul __________________________ 
__________________________________________, denumită în continuare şi „operă”. 

2.2. Opera este originală iar autorul poartă întreaga răspundere pentru conţinutul ei. 
2.3. a) Tirajul de baza al operei este de ________ exemplare. 
 b) În cazul în care cerinţele pieţei impun imprimarea unui supliment de tiraj sau reeditarea operei într-o altă 

limbă decât cea (cele) convenită(e), ori difuzarea sa într-o altă ţară decât cele convenite, acestea se vor 
renegocia de către părţi iar, dacă vor fi de acord, se va încheia un act adiţional sau un contract de reeditare, 
după caz, în care se vor consemna acordul intervenit şi condiţiile acceptate de părţi. 

 c) Autorul are dreptul să controleze, prin orice mijloace, toate tirajele operei sale. 
 
III. DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Cesiunea dreptului de a reproduce şi difuza opera se face pe o durata de 3 luni socotit din ziua încheierii şi 
semnării prezentului contract. 

3.2.  Autorul se obligă să predea editorului manuscrisul operei în formă definitivă, până la data de 
__________________ în formă corespunzătoare reproducerii grafice, împreună cu eventualele propuneri ale 
sale în ceea ce priveşte executarea ei. 

3.3. a) Părţile vor stabili de comun acord eventuale modificări ale textului (corectări, prescurtări, completări etc.), 
notificate anterior de către editor. 

 b) Dacă opera se consideră nepublicabilă şi după modificările pe care le-a efectuat autorul, în condiţiile 
prevăzute la lit. a), editorul poate denunţa contractul, comunicând în scris autorului, în cel mult 15 zile de la 
expirarea termenului respectiv, hotărârea luată şi, pe scurt, motivele care au determinat-o. 

 c) În situaţia în care opera nu corespunde calitativ şi/sau cantitativ, editorul are dreptul, de asemenea, să 
denunţe contractul, comunicând în scris motivele acestei hotărâri. 
 
IV. PREŢUL. MODALITĂŢI DE PLATĂ 

Autorul este obligat la plata preţului serviciilor oferite de către editor astfel:  
- suma 20 (douăzeci) lei, reprezentând contravaloarea ISBN, până la data de ______________ 
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V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
5.1. Autorul operei se obligă: 

a) să pună la dispoziţie opera dactilografiată. 
b) cedează editorului dreptul de a difuza lucrarea în mod exclusiv pe teritoriul României; 
c) răspunde de conţinutul ştiinţific al lucrării; 
d) asigură sau propune editorului materialul grafic care urmează a fi inclus în lucrare; 
e) propune formatul editorial pe care îl doreşte şi formulează observaţii la forma propusă de editor; 
f) notifică editorului eventualele modificări ale textului în tirajul iniţial sau la reeditare; 
g) notifică editorului numărul de exemplare propuse spre reeditare; 
h) pune la dispoziţia editorului în mod gratuit un număr de opt exemplare din fiecare tiraj, din care şapte vor fi 
trimise Bibliotecii Naţionale a României, conform Legii Depozitului Legal, un exemplar intrând în fondul 
bibliotecii Casei Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud. 

5.2. Editorul se obligă: 
a) respectă textul original, nu face modificări decât cu acordul autorului; 
b) să înapoieze autorului originalul operei, ilustraţiile şi orice alte elemente primite pentru publicare; 
c) propune autorului forma editorială; 
d) informează autorul asupra costurilor şi a eventualelor modificări ale acestuia generate de evoluţia pieţei sau 
de modificările de text propuse de autor. 

 
VI. FORŢA MAJORĂ 

6.1. Niciuna 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. 

6.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 20 de zile producerea 
evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 

6.3. Daca în termen de 30 de zile 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. 
 
VII. ALTE CLAUZE 

7.1 Lucrarea este tipărită de către autor, în regie proprie, decurgând din aceasta şi îndatoririle acestuia, conform 
legii; 

7.2 Eventualele modificări ale prezentului contract se stabilesc de comun acord între cele două părţi; 
7.3 Contractul încetează după expirarea termenului convenit între părţi; 
7.4 Contractul poate înceta şi prin voinţa unilaterală a uneia dintre părţi. Partea care invocă încetarea contractului va 

notifica celeilalte părţi cauza de încetare de care se prevalează cu cel puţin zece zile înainte de data la care 
urmează să-şi producă efectele; 

7.5 Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 EDITOR, AUTOR, 
 director CCD _________________ 
 


