
Contract de servicii editoriale (antrepriz )  nr. Z… 
(cu ISBN propriu sau al Ed. Agaton) 

Încheiat ast zi:  .................. 
 

I. P R ILE CONTRACTANTE 
1.1. Asocia ia Ortopraxia – Editura Agaton. cu sediul în  F g ra , cod 505200, str. Sf. Constantin 

Brâncoveanu (fost  Tudor Vladimirescu), nr.42, jud. Bra ov, având CUI: RO 9682963 i  contul  IBAN   
RO45RNCB0055006918440001 deschis la BCR-F g ra , telefon 0740054256, reprezentat  prin Ci mileanu Ioan., 
cu func ia de Pre edinte, în calitate de ANTREPRENOR / EDITOR i 

1.2. .................. .................. cu domiciliul în localitatea/tara .................., str. .................. nr. …,  
bloc ……, scar  ….., etaj......., ap. …, jude  /sector .................., cod po tal ……. …… .  
Telefon: . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . având actul de identitate seria ……. num rul .................., eliberat 
de SPCLEP .................. la data de .................., codul numeric personal CNP .................. ..................,  
în calitate de CLIENT /AUTOR/ Titular dr. autor,  
au convenit s  încheie prezentul contract, în baza legii 8/1996 (art. 48, alin.2 i 3) i cu respectarea clauzelor: 
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Editarea de c tre ANTREPRENOR, f r  cedarea dreptului de autor de c tre CLIENT (autor), a lucr rii:    
.................. ................... ..................  ..................  -   Autor/Pseudonim   .................. .............. a unui tiraj de 
.................... (minim 250* ex);   Prefa /Cuvânt înainte de   ………………….          ; cu 
binecuvântarea …………………..    (dac  e cazul). 
Cartea se realizeaz  în fornat:        Tip rit;   Electronic (pdf, ...   ...) 
Dimensiuni: .................. cm, Interior: .....  g/m2 1+1; ......... pag.; Coperti: DCM 300 g/m2; 4+0;  
Legatorie: Bro at, termoclei.   
2.2. Opera predat  spre editare este original , nu con ine reproduceri, traduceri sau alte elemente susceptibile s  
angajeze r spunderea ANTREPRENORULUI, CLIENTUL   r spunzând pentru con inutul ei (originalitatea ei) i 
garantând personal împotriva oric ror tulbur ri sau revendic ri.  
2.3. ANTREPRENORUL execut  serviciile editoriale: grafic  coperte, scanare i prelucrare imagini, culegere, 
redactare i corectare texte (punctua ie, gramatic ), tehnoredactare (aranjare în pagin ), aloc  c r ii un cod ISBN al 
Editurii Agaton, ob ine descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale a României, tip re te i transport  tirajul la CLIENT. 
Tarifele acestor servicii editoriale se g sesc pe site-ul Editurii Agaton: https://www.edituraagaton.ro/pag/3/servicii. 
TVA este 5% (f r  ISBN, TVA este 19%).  
 Dac  se folose te un ISBN al Editurii Agaton,   chiar dac  editarea e realizat  de c tre CLIENT, fiind vorba 
i de imaginea Editurii Agaton, toate lucr rile vor fi verificate i corectate de ANTREPRENOR, iar tip rirea se face 

tot prin ANTREPRENOR. CLIENTUL nu are dreptul de a tip ri i/sau vinde cartea (în format electronic sau tip rit) 
cu ISBN-ul i sigla Editurii Agaton, ci doar de a o oferi sau posta gratuit (doar c r ile tip rite cump rate de la 
ANTREPRENOR pot fi vândute de CLIENT i cele f r  ISBN-ul i sigla Editurii Agaton).  
2.4. Etape: 1.Primirea manuscrisului (pe calculator sau scris cite ) i a imaginilor; 2.Citirea manuscrisului (1 s pt.) 
i acceptarea sau refuzarea lui; 3.Semnarea contractului si trimiterea copiei actului de identitate; 4. Plata 

contractului integral în avans; 5. Editarea c r ii: serviciile de editare de la art. 2.3 (3 s pt.); 6.Tip rirea operei (2-5 
s pt.). 7. Expedierea. Durata etapelor depinde de calitatea manuscrisului i de gradul de ocupare al tipografiei. 
 

III. PRE UL CONTRACTULUI  
3.1  A) Pre ul   edit rii, tip ririi i transportului este …… lei (include TVA) i se achit  în avans. Dup  
tip rire CLIENTUL   prime te ......... exemplare (tirajul de la art.2.1 minus exemplarele de la art. 3.2, 4.2 i 4.3).  
 B)  P r ile SUNT/NU SUNT de acord ca din pre ul de la art. 3.1 s  se scad  ............ lei în schimbul 
exemplarelor l sate spre vânzare de la art. 3.2.  
3.2 CLIENTUL las  ANTREPRENORULUI spre vânzare …0... exemplare pentru care:nu solicit  o plat . 
3.3    A) CLIENTUL   prime te fi ierele PDF cu coperta i interiorul c r ilor realizate conform art. 2.3 
i le poate tip ri sau posta online spre vânzare, dar f r  sigla, descrierea CIP i ISBN-ul Editurii 

Agaton. În caz de retip rire la Editura Agaton pre ul va con ine costul din acel moment al tiparului, 
transportul i un comision al editurii de 500 lei (include TVA), nu i costul edit rii.     
 B) Pentru c r ile în format PDF CLIENTUL accept  (se bifeaz  sau nu) postarea c r ii în 
biblioteca online (https://biblioteca.agaton.ro/ ) de unde se poate desc rca gratuit.  

 

IV. Obliga iile ANTREPRENORULUI 
4.1. ANTREPRENORUL r spunde contractual fa  de  CLIENT  pentru  toate  lucr rile, inclusiv pentru cele 
executate de subantreprenori (tipografie etc.) sau de alte persoane  folosite la realizarea obiectului contractului. 
Pentru rebuturi i pierderi po tale se accept  0,4% din tiraj (dac  e cazul). 
4.2. S  re in  i  s  trimit  7 exemplare la Bibl.  Na ional  a României i 1 exemplar la Bibl. Jude ean  (depozit 
legal cf. legii 111/1995) i s  re in  pân  la 7 exemplare pentru biblioteca editurii i protocol.  

https://www.edituraagaton.ro/pag/3/servicii
https://biblioteca.agaton.ro/


4.3. S  trimit  eventualului sponsor men ionat în carte   ……. exemplare pentru necesit ile lui de protocol; 
4.4 S  trimit  /predea CLIENTULUI num rul de exemplare specificat în art. 3.1 i  s  se ocupe cu distribuirea 
num rului de exemplare specificat în art. 3.2 în acelea i condi ii ca celelalte c r i ale Editurii Agaton.  
 

V. DURATA EXECU IEI.   DURATA CONTRACTULUI 
5.1. Durata execut rii lucr rilor este de 1-2 luni de la data primirii manuscrisului i banilor.  
5.2. Tirajul prev zut în art. 2.1 se pred  CLIENTULUI sau unei persoane împuternicite în maxim o s pt mân  de 
la tip rirea lor. Persoan  împuternicit  de CLIENT (dac  e cazul):  
Nume si Prenume: …………………………..CNP sau serie /nr. C.I.: …………         Telefon:      ……….. . 
Adresa:……………    ………………    ..........................    cod po tal … . 
5.3 Durata contractului este de 3 luni de la data semn rii contractului.  
 

VI. Drepturile i obliga iile p r ilor privind protec ia datelor personale sunt cele prev zute de 
Regulamentul 2016/679/UE (pt. detalii vezi i https://www.agaton.ro/pag/6/#2 ): 
 

VII. LITIGII 
7.1. Eventualele neîn elegeri privind prezentul contract se vor rezolva pe cale amiabil , în caz contrar p r ile 
putându-se adresa instan elor judec tore ti competente. 
7.2 For a majora exonereaz  p r ile contractante de îndeplinirea obliga iilor asumate prin prezentul Contract, pe 
toat  perioada in care aceasta ac ioneaz . 
VIII. CLAUZE FINALE 
8.1. Modificarea contractului se poate face numai prin act adi ional încheiat între p r ile contractante. 
8.2. Prezentul contract a fost încheiat într-un num r de   2 (dou ) exemplare, câte unul de fiecare parte. 
 

ANTREPRENOR         CLIENT 
 
 
 
 
 
 
* retip ririle ulterioare pot fi i mai mici de 250 ex. (minim 100 ex.) 

https://www.agaton.ro/pag/6/#2

