
UMFST-PO-EDUP-01-F05-Ed.02-Rev.1 

 

1 

 

CONTRACT DE CESIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR 

Nr. ……….…. / ........................... 

 

Încheiat între: 

EDITURA University Press, Editura Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie 

”George Emil Palade” din Târgu Mureș, cu sediul pe Str. Gh. Marinescu, nr. 38, Târgu 

Mureș, jud. Mureș, 540139, ROMÂNIA, denumită pe scurt în continuare „Editura”, 

reprezentată prin Prof. univ. dr. Morariu Silviu Horia, în calitate de coordonator al Editurii, 

pe de o parte, 

şi  

1. D-na/D-l. ………………………................…………………………………. cu domiciliul în 

……………………………….……, str. …………………….. nr. … sc. … bl. ... ap. … , posesor al 

C.I. seria …. nr. …………., CNP ……………………………, eliberat de ………………………….., 

la data de ………………., cont IBAN ……………………………………............…………., Banca 

………………………..,  denumit în continuare „autorul”, 

2. D-na/D-l. ………………………………..................………………………….. cu domiciliul în 

……………………………….……, str. …………………….. nr. … sc. … bl. ... ap. … , posesor al 

C.I. seria …. nr. …………., CNP ……………………………, eliberat de ………………………….., 

la data de ………………., cont IBAN …………………………………………............……., Banca 

……………………….., denumit în continuare „autorul”, 

3. D-na/D-l. …………………………………………......................………………. cu domiciliul în 

……………………………….……, str. …………………….. nr. … sc. … bl. ... ap. … , posesor al 

C.I. seria …. nr. …………., CNP ……………………………, eliberat de ………………………….., 

la data de ………………., cont IBAN ……………………………………............…………., Banca 

……………………….., denumit în continuare „autorul”, 

4. D-na/D-l. ………………………………....................………………………….. cu domiciliul în 

……………………………….……, str. …………………….. nr. … sc. … bl. ... ap. … , posesor al 

C.I. seria …. nr. …………., CNP ……………………………, eliberat de ………………………….., 

la data de ………………., cont IBAN ………………………………............………………., Banca 

……………………….., denumit în continuare „autorul”, pe de altă parte,  

 

a intervenit următorul contract : 
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Cap. 1. Obiectul contractului 

Art. 1.1. În prezentul contract, termenul „autor” înseamnă autor unic, sau colectiv de autori, 

sau coordonator/i responsabil/i de volum sau deţinător al copyright-ului pentru publicarea în 

limba română. 

Art. 1.2. Prezentul contract are drept obiect cesionarea drepturilor de autor către Editura 

University Press, în vederea difuzării în baze de date internaţionale a carţii/materialului 

didactic/ştiinţific autorilor mai sus menţionaţi, cu titlul 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorul/ii vor beneficia de un procent de ……% ca drepturi de autor, din valoarea obținută în 

urma valorificării cesiunii încredințate. Autorul/ii declară că optează pentru stabilirea 

impozitului pe venit (10 %) ca impozit final în temeiul prevederilor art. 52 indice 1 alin. (2) 

din Codul fiscal prin reținere la sursă la momentul plății veniturilor rezultate din drepturi de 

proprietate intelectuală. 

Art. 1.3. Editura se va îngriji ca difuzarea operei menţionate la art. 1.2 să se realizeze prin 

includerea pdf-ului volumului/elor  în fondul Bibliotecii Universității de Medicină, Farmacie, 

Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, care va asigura, prin serviciile 

oferite, o diseminare în bazele de date internaţionale. 

Art. 1.4. Pdf-ul volumului/elor conţine/conțin textul integral al carţii/materialului 

didactic/ştiinţific, exceptând anexele. 

Art. 1.5. Autorul declară pe proprie răspundere că întreaga carte/material didactic/ştiinţific 

este integral creaţia sa şi că, prin editarea şi difuzarea acesteia, nu sunt încălcate drepturile 

patrimoniale şi morale ale altor persoane, definite conf. Legii nr. 8/1996, cu privire la 

drepturile de autor şi la drepturile conexe. Autorul/autorii declară sub semnătură privată 

pe proprie răspundere că “întregul conţinut al cărţii trebuie să respecte toate 

reglementările legale privind proprietatea intelectuală, regulile dreptului de autor 

/copyright-ului şi plagiatului, de nerespectarea acestora făcându-se răspunzători numai 

autorii şi referenţii lucrărilor. Editura University Press Târgu Mureş nu îşi asumă nicio 

responsabilitate în acest sens”.  

Art. 1.6. De asemenea, Autorul declară pe proprie răspundere că drepturile patrimoniale 

asupra carţii/materialului didactic/ştiinţific se află în proprietatea sa şi că nu a încheiat niciun 

alt contract, aflat în vigoare la data semnării prezentului contract, prin care să fie 

concesionat vreunul din drepturile prevăzute la cap. 2. Cartea/lucrarea  va fi comercializată 

numai cu respectarea legilor ţării în domeniul financiar contabil şi fiscal. 
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Art. 1.7. Autorul garantează că, după ştiinţa sa, cartea/materialul didactic/ştiinţific nu 

conţine nimic calomnios, obscen, scandalos ori ilegal, astfel încât, prin editarea şi difuzarea 

ei, să fie încălcate legile româneşti în vigoare la data semnării contractului. 

Art. 1.8. De asemenea, Autorul declară că întreaga sa cartea/materialul didactic/ştiinţific nu 

lezează personalitatea unor terţe persoane. Totuşi, în cazul în care autorul are cunoştinţă de 

asemenea situaţie, el consimte că este obligaţia sa de a-l înştiinţa pe Editor, părţile 

contractante fiind de acord să-şi acorde reciproc sprijin în cazul unor reclamaţii de această 

natură. 

Cap. 2. Drepturi cesionate 

Art. 2.1. Autorul cesionează Editurii dreptul de editare şi difuzare a carţii/materialului 

didactic/ştiinţific, în condiţiile prevăzute în prezentul contract.  

Art. 2.2. Cesionarea are caracter exclusiv pe întreaga durată şi în condiţiile stipulate în 

prezentul contract. 

Art. 2.3. Dreptul de difuzare a carţii/materialului didactic/ştiinţific nu este restricţionat 

teritorial. 

Art. 2.4. Pe durata cesionării, Autorul nu va acorda dreptul de editare a carţii/materialului 

didactic/ştiinţific în limba română pentru nicio altă editură din alte ţări, inclusiv Republica 

Moldova. Pe durata prezentului contract, Editura are drept de preempţiune pentru orice 

cartea/materialul didactic/ştiinţific a autorului care, tratând acelaşi subiect şi la acelaşi nivel, 

ar putea face concurenţă celei ale cărei drepturi sunt cedate în virtutea contractului de faţă.  

Art. 2.5. Drepturile de a licenţia traducerea şi/sau publicarea parţială a carţii/materialului 

didactic/ştiinţific aparţin, de asemenea, Editurii. Traducerea şi/sau publicarea parţială va fi 

cesionată prin contracte distincte de reeditare/traducere încheiate de editură cu editurile 

sau publicaţiile care solicită aceste drepturi, cu consultarea prealabilă a autorului. 

Art. 2.6.  

(1) În cazul acordării unei licenţe conform celor specificate la art. 2.5., condiţiile de 

editare şi difuzare se stabilesc printr-un contract distinct încheiat între Editură şi Autor.  

(2) Face excepţie de la cele prevăzute la alineatul (1) orice mod de exploatare parţială a 

carţii/materialului didactic/ştiinţific pe care Editorul o consideră necesară în scop de 

publicitate. 

Art. 2.7. La expirarea perioadei de cesionare stabilită în prezentul contract, Editorul are 

drept de preempţiune pentru încheierea unui nou contract de cesiune. 

Art. 2.8. Reglementările privind eventuala editare electronică (totală sau parţială) a 

carţii/materialului didactic/ştiinţific şi de difuzare pe suport magnetic sau optic sunt cele 

stipulate de art. 52 din Legea 8/1996. 
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Cap. 3. Durata cesionării 

Art. 3.1. Autorul acordă Editurii dreptul de editare, multiplicare şi difuzare a 

carţii/materialului didactic/ştiinţific sale pe o perioadă de 20 (douăzeci) ani. 

 

Cap. 4. Prevederi finale 

Art. 4.1. Pentru executarea prezentului contract, precum şi pentru orice alte comunicări, 

părţile îşi aleg domiciliile consemnate mai sus, iar în cazul modificării adresei sau a numărului 

de telefon şi/sau fax, părţile se obligă să-şi comunice eventualele modificări.  

Art. 4.2. Prezentul contract are la bază legislaţia în vigoare la data încheierii lui. 

Art. 4.3. Niciuna dintre stipulaţiile prezentului contract nu poate fi modificată de către 

niciuna dintre părţi. Eventualele modificări ulterioare ale clauzelor prezentului contract sunt 

valabile numai cu acordul scris al ambelor părţi, constituind anexe la contract. 

Art. 4.4. Fiecare dintre părţi este răspunzătoare în faţa celeilalte pentru eventualele pagube 

pricinuite din vina sa. 

Art. 4.5. Părţile consimt ca orice litigiu privind prezentul contract să fie rezolvat pe cale 

amiabilă. Dacă, totuşi, litigiul nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă, părțile se vor adresa 

instanței de judecată competentă din Târgu Mureş.  

 

Încheiat astăzi, ……………............., în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

Editura University Press Târgu Mureş,       Autorul/Autorii, 

Conf. univ. dr. Georgeta Fodor 

Director Editura University Press                                                                   

          


