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1. Partile contractului:
1.1. Socaciu Lendvai Ioan Tiberiu Persoana Fizica Autorizata, cu sediul in Cluj-Napoca,
str. Cuza Voda nr. 8 ap. 7, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. F12/2098/2009, Cod
Unic de Inregistrare fiscala nr. 26312731, titular al Editurii InfoData, recunoscuta de
Biblioteca Nationala a Romaniei, acreditata pana in 2009 la Consiliul National al Cercetarii
Stiintifice in Invatamantul Superior sub nr. 301, in calitate de executant
1.2. NUME, cu domiciliul in ORAS, str. STRADA nr. NR ap. AP, identificata prin Cod
Numeric Personal CNP, autor al operei cu titlul TITLUL, in calitate de client
2.

Obiectul contractului:

2.1. Executantul se obliga (se bifeaza dupa caz):
− sa acorde ISBN pentru lucrarea sus mentionata, tiparita pe □ hartie □ pe suport
electronic;
− sa realizeze editarea si tiparirea lucrarii sus mentionate in oricate editii, prima editie in
termen de 2 luni de la semnarea contractului;
− sa ofere autorului un numar de 2 exemplare din prima editie a lucrarii susmentionate
editata;
− sa ofere autorului un discount de 10% la achizitia de exemplare din lucrarea
susmentionata editata pe suport electronic.
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2.2. Clientul se obliga (se bifeaza dupa caz):
− sa suporte toate consecintele legale, materiale, penale etc, in cazul in care lucrarea sus
mentionata, al carei autor clientul sustine ca este, incalca legislatia cu privire la
drepturile de autor, alte drepturi conexe, drepturi intelectuale sau industriale;
− sa suporte toate consecintele legale, materiale, penale etc, in cazul in care la realizarea
lucrarii sus mentionate, al carei autor clientul sustine ca este, se incalca legislatia cu
privire la drepturile de autor, alte drepturi conexe, drepturi intelectuale sau industriale;
− sa livreze lucrarea avand un numar de maxim NUMARPAGINI pagini in format □
A4

□ B5 (academic) □ A5 in forma electronica in format □

DOC 2003 □ PDF

(cu fonturile incluse) pana cel tarziu la data DATA;
− sa predea editurii □ niciunul □ unul □ doua referate care sa recomande publicarea
lucrarii, referate semnate de cadre didactice sau cercetatori stiintjfici avand cel putin
gradul de conferentiar universitar sau cercetator stiintific principal II;
− sa predea un rezumat al operei in limba romana;
− sa cedeze toate drepturile de autor asupra editiei curente şi a drepturilor derivate din
ediŃia curentă executantului;
− sa suporte costurile de coletare a exemplarelor comandate sau primite cu titlu gratuit
de la executant, in cazul in care acestea nu sunt ridicate de la sediul executantului.
3. Neintelegerile in ceea ce priveste derularea acestui contract se vor solutiona prioritar pe
cale amiabila. Daca aceasta nu se poate realiza, competente vor fi instantele judecatoresti de
pe raza municipiului Cluj-Napoca.
4. Prezentul contract are 2 (doua) pagini si a fost incheiat in 2 (doua) exemplare originale,
cate unul de fiecare parte.
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