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EDITURA JUNIMEA IAŞI 

Bulevardul Carol I nr. 3-5, Parcul Copou, cod 700506, Iași, tel. 0232-705 837 

Cont RO66TREZ40621G335000XXXX – TREZORERIA MUNICIPIULUI IAŞI, Cod fiscal RO 8207746 
www.editurajunimea.ro; e-mail: edjunimea@gmail.com   

 

Nr. ................. / Registrul General de Contracte/ ...................... 

 

CONTRACT DE EDITARE 

 

Încheiat astăzi, .................... între Editura JUNIMEA,  

reprezentată prin Lucian VASILIU, manager,  

Tudorel HATMANU, contabil-şef,  

şi  

........................................................................., în calitate de autor, 

domiciliat în ..............., str. ............., nr. ..... bl. ..........., sc. ............., et. .........  

Se legitimează cu actul de identitate CI, seria ......... nr. ..........................,  

CNP ............................................................... 

Tel. .........................................., email: ........................................................ 

 

 

I OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Îl constituie editarea volumului  

.................................................. 

de ............................................. 

în colecția „..............................”. 

   

   II. CLAUZE 
 

2.1. Date tehnice: format ……, aproximativ ………… pagini, coperta color, cu clapete. 

2.2. Autorul va preda editurii manuscrisul în forma electronică.  

Termen de apariţie: după acordarea BT-ului, ............. 2021. 

2.3. Tirajul volumului este de 510 exemplare.  

Va fi repartizat după cum urmează: 

                     2.3.1 Autor: 10 exemplare; 

                     2.3.2 Editura: 500 exemplare, care vor fi repartizate pentru: 

dreptul de depozit legal pentru Biblioteca Naţională (7 exemplare),  

arhiva editurii Junimea (3 exemplare),  

promovare/ stoc publicitar (târguri, prezentări de cărţi la Radio, TV etc. – 10 exemplare, 

din care maximum 5 exemplare pot fi expediate unor destinatari propuși de autor,  

în scris, cu menționarea datelor de contact – adresa, telefon, email), 

distribuție-difuzare (480 exemplare).  

   2.4. Cheltuielile de editare vor fi asigurate de editură (finanțare integrală).  

  2.5. Comercializarea o va face editura, prin librării (difuzare) şi biblioteci (achiziţii). 

2.6. Drepturile de titular se rezolvă conform clauzei 2.3.1.  

Autorul va primi, cu titlu de drept de autor,  

un procent de 10 % brut din valoarea exemplarelor distribuite de editură  

și vândute de difuzorii-parteneri, peste tirajul de 500 de exemplare,  

în cazul în care va fi stabilită (de comun acord) o suplimentare  

a numărului de exemplare tipărite din volumul ce face obiectul acestui contract. 

2.7. Autorul va putea achiziţiona exemplare beneficiind de următoarele discounturi (aplicate 

prețului de vânzare stabilit), în funcție de numărul exemplarelor solicitate, după cum urmează: 

a) 25 % discount pentru achiziționarea unui număr de 1 – 30 exemplare. 

Prețul de achiziție este de ..... lei/ exemplar (reprezentând 75% din prețul de .... lei/ exemplar); 

b) 30 % discount pentru achiziționarea unui număr de 31 - 60 exemplare.  

Prețul de achiziție este de ..... lei/ exemplar (reprezentând 70% din prețul de .... lei/ exemplar); 

c) 35 % discount pentru achiziționarea unui număr de 61-100 exemplare.  

Prețul de achiziție este de ..... lei/ exemplar (reprezentând 65% din prețul de .... lei/ exemplar); 
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d) 40 % discount pentru achiziționarea unui număr de 101-150 exemplare, 

sau mai multe. 

Prețul de achiziție este de ..... lei/ exemplar (reprezentând 60% din prețul de .... lei/ exemplar); 

e) 45 % discount pentru achiziționarea unui număr de 151 exemplare, 

sau mai multe. 

Prețul de achiziție este de ....... lei/ exemplar (reprezentând 55% din prețul de ....... lei/ exemplar). 

Autorul își rezervă dreptul de a achiziționa un număr de ....................... exemplare 

din tirajul inițial. 
2.8. Autorul va menţine legătura cu instituţia noastră  

pentru eventualele comunicate cu presa, lansări sau alte aspecte  

referitoare la publicitate şi marketing. 

2.9. Autorul optează ca suma rezultată prin aplicarea timbrului literar,  

stabilit conform legii, să fie virată de editor în contul Uniunii Scriitorilor  

din România (U.S.R.), în calitatea sa de organizaţie de creatori  

receptoare de timbru literar. 

2.10. Sugerăm autorului să promoveze direct cartea către competiții culturale,        

concursuri, premii ale Uniunii Scriitorilor sau către alte instituții compatibile  

cu profilul volumelor editate de Junimea, către mijloacele media (televiziune, radio,        

site-uri, rețele de socializare). 

 

III. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
 

3.1. Autorul răspunde, conform legislaţiei (dreptul de copyright),  

pentru conţinutul volumului ........................................................ 

3.2. Copyright-ul va fi asigurat de editură și de autor. 

3.3. Părțile au obligația de a respecta dispozițiile și normele  

Regulamentului nr. 679/UE/2016 privind protecția persoanelor fizice  

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal  

și privind libera circulație a acestora, regulament care se aplică  

tuturor operatorilor de date din Uniunea Europeană.  

Prin urmare, părțile confirmă respectarea deplină a acestor prevederi legale 

și, în acest sens, pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului 

pe care îl au încheiat, aceasta fiind baza legală a prelucrării datelor.  

Perioada de stocare/utilizare a datelor cu caracter personal, 

prelucrate prin contract, este limitată la intervalul corespondent realizării 

obiectului principal al contractului. 

După încheierea contractului, în ceea ce privește perioada de păstrare  

în arhiva internă a documentelor, părțile vor respecta dispozițiile Legii nr. 16/1996  

a Arhivelor Naționale, respectiv Nomenclatorul arhivistic intern. 

3.4. Eventualele litigii vor fi soluționate pe cale amiabilă. 

 

Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

A fost înregistrat la nr.........../ Registrul General de Contracte, în data de ..................... 

 

EDITURA JUNIMEA                                                      AUTOR 
 

  Manager,  

  Lucian VASILIU       

         

 Contabil-şef, 

  Tudorel HATMANU 

 

Secretar, 

Cornelia APETROAIE 

 

Vizat juridic, 

Ion CREANGĂ  


