
CONTRACT DE EDITARE 

Nr. _____ din ___________ 

Între: 
S.C. MASS-MEDIA ROMÂNIA DE MÂINE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Şoseaua 

Berceni nr. 24, sector 4, telefon 021.317.66.25, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/8225/2000, atribut fiscal CIF RO 
3341077, cont bancar numărul RO33RNCB0082013639280001, deschis la BCR – sucursala 
Unirea, reprezentată legal prin domnul Constantin Florea, coordonatorul Editurii Fundaţiei 
România de Mâine, situată în Bucureşti, bd. Timişoara, nr. 58, sector 6, telefon 
021.444.20.91 şi domnul Constantin Savu, directorul Tipografiei Fundaţiei România de 
Mâine, situată în Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 313, sector 6, telefon 021.316.97.90, în 
calitate de editor, pe de o parte, 

şi 
Dl./D-na_______________________________________, domiciliat(ă) în_______________, 
str.______________________________, nr. ___, sect.__, CNP______________________, 
tel. _____________, angajat(ă) în funcţia de ____________ Facultatea__________________  
 
Dl./D-na_______________________________________, domiciliat(ă) în_______________, 
str.______________________________, nr. ___, sect.__, CNP______________________, 
tel. _____________, angajat(ă) în funcţia de ____________ Facultatea__________________  
 
Dl./D-na_______________________________________, domiciliat(ă) în_______________, 
str.______________________________, nr. ___, sect.__, CNP______________________, 
tel. _____________, angajat(ă) în funcţia de ____________ Facultatea__________________  

 
Dl./D-na_______________________________________, domiciliat(ă) în_______________, 
str.______________________________, nr. ___, sect.__, CNP______________________, 
tel. _____________, angajat(ă) în funcţia de ____________ Facultatea__________________  
 

Dl./D-na_______________________________________, domiciliat(ă) în_______________, 
str.______________________________, nr. ___, sect.__, CNP______________________, 
tel. _____________, angajat(ă) în funcţia de ____________ Facultatea__________________  

  
la Universitatea Spiru Haret, în calitate de autor, pe de altă parte, 

 
în temeiul dispoziţiilor cuprinse în art. 51-1 din Legea dreptului de autor nr. 8/1996, 

cu modificările şi completările ulterioare. şi în Codul Civil, s-a încheiat, de comun acord, 
prezentul contract. 

 
I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 1. Autorul, în calitate de titular al dreptului de autor,  cedează editorului, cu 
titlu gratuit, dreptul exclusiv de a reproduce integral şi de a distribui lucrarea 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________, 
care a fost realizată în cadrul contractului său individual de muncă încheiat cu Universitatea 
Spiru Haret. 

Art. 2. Prin reproducere, în sensul prezentului contract, se înţelege realizarea mai 
multor copii ale lucrării, prin orice mijloc şi sub orice formă, inclusiv realizarea oricărei 
înregistrări sonore sau audiovizuale a acesteia. 



Art. 3. Durata cesiunii acestui drept de autor este de 3 ani de la data publicării lucrării 
şi priveşte teritoriul României şi al altor state. 
 

II. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
Art. 4. Autorul se obligă: 
a. să predea editorului la data de ___________, originalul lucrării, în formă definitivă: 

• textul: pe suport electronic (CD sau dischetă), procesat în Microsoft Word; 
• ilustraţia: pe suport electronic în format TIF, JPEG, PDF (CD) sau în original; 

b.  să dea „bun de tipar” pe lucrare; 
c.  să stabilească tirajul în funcţie de posibilităţile de vânzare în termen maxim de un 

an de la data tipăririi lucrării; 
d.  să se implice, alături de editor, în distribuirea şi vânzarea lucrării; 
e. să suporte cheltuielile de editare pentru exemplarele rămase în stoc mai mult de doi 

ani de la data tipăririi lucrării. 
 
Art. 5. Editorul se obligă: 
a. să execute lucrarea, în termen de un an, de la data primirii acesteia cu „bun de 

tipar”, într-un tiraj minim de  ________  exemplare; 
b. să predea autorului, cu titlu gratuit, un număr de _______% exemplare/ediţie; 
c. să suporte toate cheltuielile de editare şi distribuire a lucrării. 
 
III. FORŢA MAJORĂ 
Art. 6. Împrejurările de forţă majoră exonerează de răspundere partea care nu şi-a 

îndeplinit obligaţiile contractuale din aceste cauze, cu condiţia de a fi comunicate celeilalte 
părţi în termen de 5 zile şi de a i se trimite actele doveditoare, în termen de 15 zile. 

 
IV. LITIGII 
Art. 7. Eventualele litigii în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale 

amiabilă, iar cele nesoluţionate vor fi prezentate instanţei competente, pentru judecată. 
 
V. MODIFICAREA CONTRACTULUI 
Art. 8. Prezentul contract va putea fi modificat sau completat numai prin acordul scris 

al părţilor. 
 
VI. DISPOZIŢII FINALE 
Art. 9. Părţile contractante sunt obligate să-şi comunice reciproc orice modificare 

survenită după încheierea prezentului contract, cu privire la: denumire, adresă, cont bancar, 
telefon etc. 

Art. 10. Partea contractantă care provoacă celeilalte părţi un prejudiciu, prin activitatea 
sau inactivitatea sa, răspunde potrivit prevederilor legale în vigoare. 

Art. 11. Prezentul contract a fost încheiat astăzi ____________, în___ exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte. 

 
 
 

                                 EDITOR,                                               
S.C. MASS-MEDIA ROMÂNIA DE MÂINE S.R.L. AUTOR/COAUTOR 

          Coordonator editură _________________________ _______________ 

       Director tipografie   _________________________ _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 
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