
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRACT DE EDITARE 
Nr _____ din ___/_____ 

 
 
 
I. Părțile contractante 

Între Revista Polis, cu sediul în Iași, str. Grigore Ghica Vodă nr. 13, România, reprezentată 
prin Director, Prof. univ. dr. Sorin Bocancea, în calitate de editor, 

și  
_________________________________________________________________________,  
cu domiciliul în 

_____________________________________________________________________________, 
identificat cu _____ seria ____ nr _______________, CNP _____________________________, 
eliberat de _________________________________, la data de _______________,  

în calitate de autor, 
a intervenit prezentul contract de editare, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. 
 

II. Obiectul contractului 
Art. 1. Autorul acordă revistei dreptul exclusiv de a edita și difuza opera (articol, recenzie, 

eseu) cu titlul: 
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 
 
Opera are ______ pagini standard (o pagină standard are 2100 semne cu tot cu spații) și un 

număr de __________ grafice și ilustrații. 
 

III. Plata drepturilor de autor 
Art. 2. Pentru cedarea drepturilor de editare revista nu va efectua niciun fel de plăți către 

autor. 
 

IV. Obligațiile părților 
Art. 3. Autorul garantează editorului că: 
- Are dreptul și împuternicirea de a încheia acest contract; 
- Opera nu face obiectul unui alt contract de editare încheiat și este opera originală a 

autorului; 
- Citatele sau alte materiale (text, ilustrații etc.) inserate în operă (cu excepția celor 

aparținând domeniului public) sunt utilizate cu permisiunea deținătorului dreptului de 



autor, iar tipărirea operei nu dă posibilitatea încălcării unor drepturi de autor sau a altui 
contract existent; 

- Toate afirmațiile și datele conținute în operă sunt corecte și conforme adevărului 
științific, istoric etc.; 

Art. 4. Autorul se obligă să predea opera (împreună cu ilustrațiile, graficele etc.) în formă 
definitivă cel târziu la data de _______________ pe suport electronic. Odată prezentat 
redacției, materialul nu va mai suferi modificări. Autorul nu va mai introduce text, imagini, 
anexe (altă bibliografie, index etc.) decât cu acordul scris al conducerii revistei. Grafica, 
redactarea și corectura, tehnoredactarea, formatul aparțin exclusiv revistei. Autorul poate fi 
consultat, la cererea acestuia; decizia finală aparține doar redacției vistei. 
Art. 5. Autorul(ii) se obligă să nu cedeze fără consimțământul scris al conducerii Revistei 
Polis, respectând termenul de minim 3 luni de la data publicării articolului în varianta 
online, dreptul de editare și difuzare a operei ce face obiectul prezentului contract unei alte 
publicații sau persoane juridice/fizice. 
Art 6. Autorul(ii) se obligă să nu autorizeze fără consimțământul scris al conducerii Revistei 
Polis, respectând termenul de minim 3 luni de la data publicării articolului în varianta online, 
traducerea sau publicarea fragmentară a operei. 
Art. 7. În condițiile republicării operei în condițiile art. 5 și 6 ale prezentului contract, 
autorul este obligat să menționeze faptul că aceasta a fost publicată inițial în Revista Polis, 
precizând datele de identificare (numărul revistei și paginile).  
 

 
Încheiat astăzi ________________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
  

   
 
 
EDITOR,        AUTOR, 

          Revista Polis 
                 prin              
 
              Director, 
Prof. univ. dr. Sorin Bocancea 
 


