
 
 

CONTRACT  
     nr. …………din…………………. 

I Părţile contractante 
1. Casa Corpului Didactic Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Septimiu Albini nr. 91 cod fiscal 

7929740, cont IBAN RO18TREZ2165003XXX006765 deschis la BN Trezoreria Cluj, reprezentată 

prin director, prof. Dorina Kudor, în calitate de editor 

şi 

2……………………………………………………………cu sediul/dom. în……….............................str. 

..........................................……….tel…………………………..fax……………………..email…………...

înregistrat la Registrul Comerţului sub nr………………………cod fiscal…………………………... 

cont nr…………………………….......deschis la Banca………………………………………………. 

reprezentată prin……………………………………………tel…………………...în calitate de beneficiar 

a intervenit următorul contract  

II Obiectul contractului 
Art. 1. Editorul se obligă în conformitate cu comanda/cererea să efectueze următoarele lucrări: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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

Art. 2. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia editorului următoarele: 

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

Art. 3. Beneficiarul se obligă să predea furnizorului 10 exemplare din lucrare. 7 vor fi trimise la 

Depozitul legal de tipărituri şi alte documente grafice şi audio-vizuale, conform Legii nr. 594 din 15. 

12. 2004, 3 vor fi înregistrate în Biblioteca Casei Corpului Didactic Cluj.  

III Termenul de livrare a lucrării 
Art. 1. Termenul final de livrare se stabileşte de comun acord între părţi. 

Art. 2. Neconcordanţele ivite cu ocazia derulării lucrărilor contractate, apărute din motive obiective, 

se vor soluţiona pe cale amiabilă sau conform legii  

Termenul final:………………………………………………………………………………………………. 

IV Valoarea lucrărilor 
Art. 1. Tarifele lucrărilor de tipărire şi preţurile se stabilesc ţinând seama de valoarea materiilor 

prime şi a materialelor cuprinse în tarife. 

Art. 2. Valoarea totală antecalculată a lucrării este de………………………………..……lei/exemplar 

       Total:…………………………………… lei/ 

       Avans:…………………………………. lei 

 

Specificaţii …………………………………………………………………………………………………….. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII  
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ 

CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ 
400457 CLUJ-NAPOCA, Str. Septimiu Albini nr 91 

Tel./Fax. +(40) 264-593945, email ccd@ccd.ubbcluj.ro 
  



V Modalităţi de plată 
Art. 1. Plata lucrărilor de editare care fac obiectul prezentului contract se va face prin ordin de plată sau în 
numerar la casieria Casei Corpului Didactic Cluj. 
Art 2. Beneficiarul va achita în avans minimum 40% din valoarea totală a contractului, în momentul 
semnării lui. Diferenţa de 60% achitându-se la ridicarea lucrării. Avansul constituie clauză de arvună, cu 
toate consecinţele ce decurg de aici potrivit legii. 
Art. 3. În situaţii speciale plata se poate face conform clauzelor care vor fi stabilite de comun acord într-o 
anexă la prezentul contract. Menţiuni privind anexa……………………………………………………..…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

VI Obligaţia părţilor 
Art. 1. Beneficiarul declară pe propria răspundere că lucrarea contractată nu contravine legislaţiei în 
vigoare, furnizorul nu răspunde de autenticitatea şi conţinutul lucrării, ci numai de execuţia cantitativă şi 
calitativă. 
Art. 2. Editorul are obligaţia de a preda publicaţiile în forma convenită prin prezentul contract, cu 
respectarea prevederilor legale, la termenele convenite şi în condiţiile stipulate de contract. 
Art. 3. Predarea şi recepţia lucrărilor de editare care fac obiectul prezentului contract se face la sediul 
editorului. 
Art. 4. Lucrarea poate fi predată direct beneficiarului numai in urma unei înţelegeri între acesta şi 
editor, caz în care tipografia va fi anunţată la timp de către editor privind modificările intervenite 
referitoare la ridicarea lucrărilor. 
Art. 5. Beneficiarul are obligaţia de a preda la timp materialele cerute de editor, să preia publicaţiile şi să 
achite preţul conform prevederilor prezentului contract. 

VII Răspunderea contractuală, litigii şi dispoziţii finale 
Art. 1. Contractul se adaptează în cazul unor modificări, completări sau variante faţă de tema iniţială, 
apărute pe parcursul elaborării lucrărilor de editare, prin acte adiţionale de modificare a temei, a 
termenelor de predare, a valorii lucrărilor şi a termenelor de plată după caz. 
Art. 2. Modificarea, sistarea sau rezilierea prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al 
părţilor. 
Art. 3. Sistarea sau rezilierea contractului din iniţiativa beneficiarului atrage după sine suportarea de către 
acesta a cheltuielilor efectuate de editor până la data respectivă, precum şi a daunelor rezultate. 
Art.4. Până la achitarea integrală a lucrărilor, acestea constituie proprietatea editorului beneficiarul 
neavând dreptul de a le utiliza 
Art. 5. Neexecutarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţile contractante dă dreptul 
celeilalte părţi să ceară rezoluţiunea de drept a contractului cu plata de despăgubiri. 
Art. 6. Litigiile ivite în derularea contractului se vor soluţiona prioritar pe cale amiabilă sau, dacă aceasta 
nu e posibil, de către instanţele judecătoreşti. 
Art. 7. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă în condiţiile prevăzute de lege. 
Art. 8. Încetarea contractului are loc prin: împlinirea termenului pentru care a fost creat, iar părţile nu 
hotărăsc prelungirea lui, prin rezoluţiunea unilaterală cu plata de daune pentru nerespectarea obligaţiilor 
asumate prin contract de către una din părţi, prin falimentul uneia din părţi, prin orice altă formă de acord 
scris al părţilor şi cu lichidarea datoriilor dintre părţi. 
Art. 8. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte 
contactantă. 
 
 
 
 
     Director,  
prof. Dorina Kudor        Contabil şef,    Beneficiar 
      ec. Ana Mureşan 



Avizat 
Contabil şef         Director CCD. 

     Ec. Ana Mureşan          Prof. Dorina Kudor 
 

 
 
 

Comandă 
Din data de …../……/……. 

 
Subsemnata(ul)………………………………………………posesor al CI…...………….……… 

domiciliat în…………………………str………………..……………………….…...tel…………… 

reprezentant al………………………………………………………………………………………. 

cu sediul în…………...…………………………strada……………………………………………. 

telefon……………………………….fax……………………………………………………………. 

solicit Editurii Casei Corpului Didactic Cluj editarea cărţii/efectuarea lucrării .................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

în calitate de autor/coordonator. Menţionez că sunt de acord cu prevederile stipulate în 

contractul nr…… din………….. 

 

Caracteristicile tehnice ale lucrării: 
format…….…… nr. de pagini……………... tiraj……….… gramaj hârtie………..….. 

coperta………………….……………………………………..broşată…………capsată………… 

alte specificaţii………………..……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 
Redactor,          

     Virginia Turculeţ       Semnătura solicitantului 
 
 


