CONTRACT DE REPRODUCERE A OPEREI
ÎN FORMAT ELECTRONIC
Nr. ..........din ......................

1. Părţile contractului
În baza art. 123, alin. 2) şi 131, alin. 1) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, a Legii nr.
8/1996, art. 48, alin. 2) şi 3), se încheie prezentul contract între:
1.1. Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1, CIF 4305849,
având contul RO58TREZ21620F335000XXXX, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentată de
Rector Acad. Prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, pentru editura Presa Universitară Clujeană, reprezentată
prin director Codruţa Săcelean, în calitate de executant
şi
1.2. Domnul/Doamna ...................................................................................................... domiciliat(ă)
în ......................................................, str. .......................................... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. .....,
telefon................................................., judeţul ..................................................., care se legitimează cu
C.I./B.I. seria ............ nr. ..............................., CNP .................................................................., autor al lucrării
...........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................în calitate de beneficiar.
2. Obiectul contractului
2.1. Executantul se obligă:
2.1.1. Să realizeze editarea în format electronic a lucrării sus-menţionate, al cărei autor,
beneficiarul, declară că este, într-o singură ediţie.
2.1.2. Să acorde ISBN/ISSN pentru lucrarea sus-menţionată.
2.1.3. Să acorde cod EAN.
2.2. Beneficiarul declară că îşi asumă întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte dreptul de
autor asupra lucrării sus-menţionate, iar conţinutul acesteia nu cuprinde elemente care să
contravină legislaţiei în vigoare.
3. Valoarea contractului
3.1. Valoarea contractului este de ...................................... lei, conform antecalculului anexat,
aprobat de beneficiar.
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4. Plata contractului
4.1. Plata valorii contractului se va face în contul executantului: RO58TREZ21620F335000XXXX
deschis la Trezoreria Cluj-Napoca sau la casieria Universităţii, din Cluj-Napoca, str. Brătianu nr.14.
4.2. Beneficiarul va face plata în maxim 15 zile lucrătoare de la încheierea contractului.
4.3. După această dată beneficiarul va plăti executantului penalizări de 1%/zi de întârziere pentru
suma neachitată, fiind considerat în culpă. Penalizările vor fi calculate automat, nefiind
obligatorie expedierea unei somaţii de plată din partea executantului.

5. Obligaţiile beneficiarului
5.1. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia executantului manuscrisul lucrării în termen de
...................zile de la încheierea prezentului contract, în format electronic compatibil cu
sistemul de operare Windows.
5.2. Beneficiarul se obligă să predea Editurii Presa Universitară Clujeană două referate care să
recomande publicarea lucrării, referate semnate de cadre didactice sau cercetători ştiinţifici
având cel puţin gradul de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific II.
5.3. După finalizarea operaţiunilor de prelucrare a materialului, să efectueze corectura finală,
manuscrisul şi coperta urmând a fi vizate de beneficiar cu "bun de tipar" prin completarea şi
semnarea, în acest sens, a unor declaraţii pe proprie răspundere.
6. Obligaţiile executantului
6.1. Executantul se obligă să finalizeze lucrarea contractată într-un termen de ............ zile/luni de la
data la care beneficiarul îi va pune la dispoziţie manuscrisul lucrării. Termenul se prelungeşte
automat cu numărul de zile întârziere de la care beneficiarul trebuia să acorde "bun de tipar"
pentru manuscris şi copertă.
6.2. Executantul se obligă să realizeze lucrarea în condiţiile de calitate prevăzute în anexaantecalcul la prezentul contract.
6.3. Executantul se obligă să solicite beneficiarului viza pentru "bun de tipar" şi să-l anunţe pe
acesta de finalizarea lucrării.
6.4. Executantul garantează calitatea lucrării.

7. Termenul de executare a lucrării
7.1. Termenul de executare a lucrării este cel prevăzut la punctul 6.1. din prezentul contract.
7.2. Dacă din culpa executantului finalizarea întârzie mai mult de 45 zile, beneficiarul are dreptul
să ceară rezilierea contractului.
7.3. Dacă din culpa beneficiarului lucrarea nu poate fi începută/finalizată într-un termen ce
depăşeşte cu 45 de zile termenul de execuţie prevăzut la articolul 6.1. al prezentului contract,
executantul poate considera contractul reziliat de drept.
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8. Alte clauze
8.1. Executantul îşi rezervă dreptul de a inscripţiona lucrarea, cu titlu gratuit, pe nouă CD-uri şi să
le distribuie, conform legii, astfel:
a. Potrivit Legii nr. 111/1995 republicată, cu modificările ulterioare, vor fi trimise obligatoriu,
prioritar şi gratuit:
a.1.şase CD-uri, cu titlu de depozit legal, la Biblioteca Naţională a României;
a.2. un CD, cu titlu de depozit legal, la Biblioteca Judeţeană Cluj.
b. Potrivit hotărârilor Senatului Universităţii Babeş-Bolyai :
b1. un CD Bibliotecii Centrale Universitare ;
b2. un CD colecţiei Editurii Presa Universitară Clujeană.
8.2. Executantul îşi rezervă dreptul de a posta pe site-ul propriu date privind titlul lucrării, numele
autorului, un scurt rezumat, alte date de identificare, condiţie cu care autorul este de acord.
8.3. Beneficiarul acceptă condiţiile executantului referitoare la standardul de formatare – tehnoredactare.
8.4. Neînţelegerile în ceea ce priveşte derularea acestui contract se vor soluţiona prioritar amiabil.
Dacă aceasta nu se poate realiza, competente vor fi instanţele judecătoreşti din Cluj-Napoca.

Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, azi
.........................................

Executant:

Beneficiar:

Rector :

Director Presa Universitară Clujeană :

Director Financiar-Contabil :

Vizat Birou Juridic :
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