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REGULAMENT
de organizare

~i functlonare a Editurii Universita~ii Transilvania

din Bra~ov

Preambul
Prezentul Regulament cuprinde regternentarile Editurii in relatia cu Universitatea, Biblioteca, autorii ~i
colaboratorii externi ~i in relatiile cu mediul socio-economic ~i cultural.
Regulamentul de organizare ~i functionare a Editurii este elaborat pe baza urrnatoarelor documente:
•

Legea Bibliotecilor nr. 334/31.05.2002,

•

republicata cu modificarile ~i cornpletarlle ulterioare;

Legea privind constituirea, organizarea ~i functionarea Depozitului legal de documente, indiferent
de suport, nr. 111/1995, republicata in Monitorul Oficial al Rornaniei, partea I, nr. 119/7 februarie
2005;

•

Legea privind constituirea Fondului de sustinere a bibliotecilor din invatamant,

nr. 205/2001

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 84/1998;
•

Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Rornaniei. Partea I, nr.
18/10 ianuarie 2011;

•

Legea privind dreptul de autor si drepturile

conexe nr. 8/1996,

cornpletata prin Legea nr.

285/2004;
•

Legea privind sustinerea ~i promovarea culturii scrise nr. 186/2003;

•

Codul muncii actualizat prin Legea nr. 40/18 mai 2011;

•

Ordinul MEC nr. 3944/01.05.2003

privind Regulamentul cadru de functionare a bibliotecilor

universitare din sistemul national;
•

Carta Universitatii Transilvania din Brasov:

•

Regulamentul intern al Universitatii Transilvania din Brasov.

Capitolull - Dispozltll generale
Art. 1. Editura Universitatii Transilvania din Brasov (In continuare nurnita Editura) este
personalitate juridica, care functioneaza ca serviciu distinct in cadrul Universltatll

0

editura fara

Transilvania din

Brasov. Editura s-a infiintat prin ordinul 28221/1993 al Ministerului Tnvatamantului ~i este acreditata
de CNCSIS conform adresei nr. 1615 din 29 mai 2002.
Capitolulll - Misiune si obiective
Art. 2. Misiunea Editurii este sustinerea procesului de invatamant, a cercetarii stiintiflce ~i a creatiei
cultural-artistice

prin editarea de publicatii care prornoveaza valorile fundamentale ale cunoasterii.

Art. 3. Obiectivele specifice ale Editurii sunt:
a) sprijinirea procesului de invatamant prin dezvoltarea fondului de publicatii din domeniile
programelor de studii universitare;
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b) promovarea editarii de reviste si volume ale conferintelor pentru cresterea fondului de
publicatii in sprijinul cercetarit stiintifice:
c) promovarea valorilor cultural-artistice
legaturi valoroase

din zona geografica de influenta pentru crearea de

Intra mediul universitar ~i mediul socio-economic ~i cultural la nivel local, national

~i international;
d) sustinerea

procesului didactic ~i de cercetare prin editarea

lucrarilor

solicitate

de

comunitatea academics:
e) dezvoltarea unui marketing performant privind studiul pietii ~i distribuirea publicatiilor.
Art. 4. (1) Editura publica lucrar: (carti ~i periodice) in format clasic (pe hartie) sau electronic (online, ebook) din toate domeniile fundamentale existente

In universitate.

(2) Aceste lucrar] pot fi reunite in cadrul unor colectii.
(3) Prin

.Iucrare" se Intelege un volum editat sau co-editat, un volum cu un singur autor sau realizat In

co-auto rat care are min. 20.000 de cuvinte (fara anexe, tabele, grafice, figuri ~i bibliografie) ~i este
inclus ln catalogul Bibliotecii Universitatii Transilvania din Brasov. Cea de-a doua conditie este valabila
doar pentru lucrarile editate la Editura Universitatii Transilvania din Brasov.
Art.

5. Activitatea

editoriala

cuprinde

selectia. propunerea

~i

pregatirea

pentru

aparitie

a

documentelor - carti ~i periodice care pot obtine ISBN/ISSN.
Art. 6. Atributiile editurii includ:
a) preluarea manuscrisului de la autor in format tiparit sau electronic;
b) analiza lucrarii ~i Tncadrarea in domeniile Editurii - recenzarea lucrarf conform Anexei 1 ~i
acordarea bunului de tipar pe fond;
c) contractarea lucrarii:
d) acordarea bunului de tipar pe forma ~i predarea catre Tipografie pentru multiplicare;
e) daca editarea unei lucran impune conditii tehnice care nu pot fi asigurate cu echipamentele
existente, editura, de comun acord cu autorul, poate solicita externalizarea tlparlrii:
f) preluarea tirajului de la Tipografie ~i predarea catre autor;
g) asigurarea distributiei tirajului, total sau partial, printr-un contract separat cu autorul.
Art. 7. Marketingul pentru promovarea publicatiilor editate cuprinde:
a) prospectarea pietei:
b) participarea la targuri ~i expozitii de profil;
c) colaborarea cu Libraria Transilvania;
d) colaborarea cu alte edituri ~i librarii:
e) colaborarea cu centre de distributie ~i librarii:
f) elaborarea unui mix de marketing specific, implementarea

~i sustinerea logistica a

acestuia.
Art. 8. (1) Asigurarea relatiei cu Biblioteca Nationala a Rornaniei si cu alte biblioteci universitare,
nationals ~i intemationale.
(2) Editura va colabora cu Biblioteca

Universitatf

Transilvania

din Brasov pentru sustinersa

schimburilor de carte cu editurile ~i centrele de multiplicare din tara ~i strainatate

pe principiul

reciprocitetli

Universitatii

~i avantajului

Transilvania din Brasov.
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mutual

~i in orice alta activitate

specifica Bibliotecii

a
Capitolulill - Managementul editurii
Art. 9. (1) Editura este subordonata Prorectorului cu activitatea didactica al Universitatii Transilvania
din Brasov care aproba !?i desfasurarea activitatilor.
(2) Editura este condusa de un coordonator, numit de Rectorul Universitatii,
Prorectorului cu activitatea

la propunerea

dldactica !?i In baza aprobarii Consiliului de Adrninistratie,

pentru 0

perioada de patru ani.
(3) Coordonatorul Editurii este sustinut In activitatea de conducere de un Consiliu editorial format din
cadre didactice !?i spedalistt avand recunoastere profesionala nationals !?i internationala.
Art. 10. (1) Consiliul editorial este format din reprezentanti ai facultatilor

din cadrul Untversltatll

Transilvania din Brasov, desernnati pe baza domeniilor fundamentale definite de Consiliul National de
Atestare a Titlurilor,

Diplomelor

si Certificatelor

Universitare (CNATDCU), la care se adauga

Prorectorul cu activitatea didactica, Prorectorul cu activitatea de cercetare stiintifica !?i informatizarea,
directorul Bibliotecii, coordonatorul Editurii !?i un consilier editorial.
(2) Fiecare reprezentant al Consiliului editorial Isi desfasoara activitatea In concordanta cu domeniul
fundamental pe care II reprezinta la nivelul structurii (departament, facultate, serviciu, directie) din
Universitatea Transilvania din Brasov.
(3) Consiliul editorial are urrnatoarea reprezentare:
a) presedinte: Prorectorul cu activitatea dldactica:
b) membri: reprezentanti ai facultatilor desemnati pe baza domeniilor fundamentale;
c) directorul Bibliotecii Uruversitatii Transilvania din Brasov:
d) coordonatorul Editurii Universitatii Transilvania din Brasov:
e) un consilier editorial.
Art. 11. Tipartrea lucrarilor se realizeaza sub directa planificare a coordonatorului Editurii.
Art. 12. Conducerea Editurii este sprljlnlta de Consiliul editorial !?i are urrnatoarele atributii:
a) defineste !?i prornoveaza politica editoriala a Universitatii Transilvania din Brasov:
b) aproba aparitiile editoriale pe baza Planului editorial anual elaborat de facultati:
c) solIcita, pentru fiecare aparitie editoriala, recenzii de specialitate !?i Ie veri fica. Cel putin
unul dintre referenti trebuie sa fie cadru didactic activ al Universitatii

Transilvania din Brasov, In

conformitate cu ramura de !?tiinta careia Ii apartine lucrarea.
d) cornunlca In scris autorului, pe baza recenziilor nefavorabile, decizia de a nu publica
lucrarea. Decizia este Insotita de copii anonimizate ale recenziilor. Manuscrisul !?i recenziile In original
se retin In arhiva Editurii.
e) elaboreaza bugetul anual de venituri !?i cheltuieli al editurii, pe care II supune aprobani
Consiliului de Adrninistratte, ca parte cornponenta a bugetului de venituri !?i cheltuieli consolidat al
Universitatii Transilvania din Brasov,
Art. 13. (1)

In

vederea aprobarii unei aparitii editoriale, autorii/coordonatorii/responsabilii

de volum

prezinta In fata Consiliului editorial urrnatoarele documente:
a) solicitarea sensa din partea autorului/coordonatorului/editorului(-ilor)
urrnatoarele date: autor/coordonator/editor,

ce include cel putin

titlul complet, descrierea continutului publicatiei, tirajul

propus (minim 100 de exemplare), domeniul In care se

incadreaza. Editura I~i rezerva dreptul de a

verifica ~i viza Incadrarea lucrarf In domeniu;
b) descrierea datelor tehnice principale ale lucrarti de editat, termenul planificat de aparitie ~i
sursele de finantare:
c) manuscrisul, coperta si eventualele anexe, In format tlparit sau electronic.
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(2)

In

a
cazul aparitiilor editoriale cu caracter didactic, aprobate prin Planul editorial anual, autorul va

prezenta avizul Consiliului Departamentului care patroneaza domeniul caruia Ti apartine lucrarea. Pe
pagina cu descrierea CIP,

in afara recenzentilor, apare !?i rnentiunea .Lucrarea a fost avizata de

Consiliul Departamentului. .. " (se preazesre nume/e

depertsmentutuh.

Art. 14. Planurile anuale editoriale ale facultatilor vor fi predate catre Prorectorul cu activitatea
didactica pana cel tarziu la 1 decembrie, pentru anul calendaristic urrnator. Dupa analiza acestora,
Prorectorul

cu activitatea

didactics

lanseaza comenzile

catre

Editura,

iar Consiliul

editorial

desernneaza recenzentii pentru lucrarile selectate spre evaluare Tnaintea publicar!i.
Art. 15. Tntre Editura !?i autorul lucrarii se Tncheie un Contract privind editarea !?i tiparirea publicatiei !?i
o Conventie privind valorificarea publicatiei.
Art. 16. (1) Referatele de pret (devizele de calcul), acceptate de autor lrnpreuna cu Dedaratia autorului
!?i Conventia de colaborare pentru publicatii periodice, unde se aplica, sunt anexe la Contract ~i parte
integranta a continutului acestuia.
(2) Predarea exemplarelor multiplicate catre autor se face prin Proces verbal de predare-primire.
Art. 17. (1) Tn cazul lucrarilor cuprinse Tn Planul anual editorial, propuse pentru editare !?i tiparire de
catre cadrele didactice universitare titulare din cadrul Universitatti Transilvania din Brasov, costurile
pot fi suportate partial sau integral de catre Universitate.
Art. 18. [n cazul Iucrarilor neincluse

In Planul anual editorial, costurile sunt suportate integral de catre

autor.
Art. 19. Pentru comenzile primite din afara Unlversitatii, se Tncheie un contract cu obligatii

bine

definite de ambele parti, urrnand ca plata sa fie facuta integral de autor, iar tirajul sa-i fie in Tntregime
pus la dispozitie, cu exceptia exemplarelor definite la art. 23.
Art. 20. (1) Pretul de vanzare al cartii se stabileste cu acordul autorului ~i cuprinde:
a) costul de tiparire:
b) procentul cuvenit ca drept de autor, care reprezinta cota parte din vanzari:
c) comisionul de librarie.
Pretul de vanzare astfel calculat este avizat de coordonatorul Editurii care dernareaza procedurile de
aprovizionare tehnico-rnateriala. Dupa realizarea tirajului, Editura TI va livra Tn libraria Transilvania.
(2) La cerere, autorul poate solicita

0

parte din tiraj pentru a-I difuza !?i

In alte retele de librarii decat Tn

cea rnentionata anterior sau poate Tncheia cu Editura un contract de distributie.
Art. 21. (1) Coordonatorul Editurii stabileste lrnpreuna cu autorii formatul lucrarilor (A4, A5, B5) care
vor fi realizate Tn Editura, Formatul de editare se refera ~i la sigla editurii, coperta, pagina cuprinzand
elementele de referinta (recenzentii de specialitate,
Bibliotecii Nationals a Rornaniei etc.),

autorul copertei, ISBN-ul, descrierea CIP a

cuprinsul ~i rezumatul

lucrarii lntr-o lirnba de circulatie

intemationala.
(2) Editura asigura un format unitar lucrarilor publicate pentru a Tmbunatati vizibilitatea universitatii.
Art. 22. Conducerea Editurii este asistata de catre grupuri de lucru desemnate de departamentele ~i
facultatile Universitati! pentru Tndeplinirea criteriilor si indicatorilor de evaluare, precum ~i a condttiilor
de eligibilitate cerute de Consiliul National al Cercetarii ~tiintifice (CNCS).
asigura:

4/6: Reg_H-l_10/ed.l,

rev. 0

In

acest scop, Editura

a
a) realizarea unei pagini web proprii, care va fi actualizata in timp ~i listata in motoare de

cautare:
b) realizarea unei retele proprii sau contractuale de difuzare a cartilor tiparite, inclusiv prin
mijloace de cornert electronic;
c) participarea cu cele mai valoroase productii editoriale in circuitul national al rnanifestarilor
stiintifice de profil pentru a-s: lrnbunatati vizibilitatea ~i impactul pe plata aditoriala.
Art. 23. Editura prezinta in fata Consiliului de Adrninistratie, la finalul anului calendaristic, un raport
anual asupra activitatilor

desfasurate, precum ~i inforrnart ori de cate ori este solicitata de catre

Consiliul de Adrninistratie al Universitatii Transilvania din Brasov,
V. Difuzarea ~i distribuirea lucrarilor
Art. 24. Distribuirea lucrarilor comandate la Editura se face dupa cum urrneaza:
a) 7 exemplare la Biblioteca Nationala a Rornaniei, conform obligatiilor legale;
b) 10 exemplare in Biblioteca Universitatli Transilvania din Brasov, la dlspozitla studentilor ~i
pentru schimbul de carte intre biblioteci ~i universitati:
c) 1 exemplar la Editura Universitatii Transilvania din Brasov:
d) un nurnar de exemplare rezervate autorului cu titlu gratuit in cazulincheierii contractu lui
de cesiune a dreptului de autor;
e) restul tirajului - la comercializare.
Art. 25. (1) Prezentarea ~i lansarea lucrarilor se realizeaza de catre autorul cartii, in colaborare cu
Coordonatorul Editurii ~i Directorul Bibliotecii Universitatf Transilvania din Brasov, Lansarea se poate
realiza la nivelul Universitatii Transilvania din Brasov, al facultatii de care apartine autorul lucrani sau
in cadrul bibliotecii Universitatii Transilvania din Brasov. in functis de calitatea lucrarii, de nivelul de
atractivitate al acesteia ~i de personalitatea autorului.
(2) Conditlile de organizare a lansarii sunt determinate ~i de sursele de finantare puse la dispozitie de
autorul lucrani (sponsortzaril si/sau de facultatea de care apartine.
(3) Prezentarea si lansarea lucraril se realizeaza prin actiuni de publicitate specifice efectuate in
comun de Editura ~i Biblioteca Universitatil

Transilvania din Brasov (cuprinderea in buletinul

bibliografic, cataloage editoriale actualizate periodic, prezentari pe Internet, alte materiale publicitare)
in vederea stirnularii comenzilor.
CapitolullV - Resursele materiale
Art. 26 Dotarea tehnica a Editurii Universitatil Transilvania din Brasov este fermata din utilajele ~i
aparatura de tehnoredactare, tiparire, legatorie ~i finisare cuprinse in listele de inventar actualizate.

Prezentul Regulament a fost discutat ?i aprobat in sedinta 5enatului Universitatii Transilvania din
Brasov din data de 17.04.2019.
Prof. dr. ing. Mircea Horia '[ierean,
Presedintele 5enatului Universitatii Transilvania din Brasov
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Anexa 1

Metodologia
de recenzare a manuscriselor

transmise

spre publicare

Toate solicitarile de publicare a unei lucari cu caracter stiintific adresate Editurii Universitatii
Transilvania din Brasov vor fi supuse unui proces de recenzare anonirna (blind peer-review).
Solicitantul este informat

cu privire la Tnceperea procedurilor specifice, termene de realizare ~i

responsabilitati.
Criteriile de evaluare a unei lucrari sunt:
oportunitatea ~i adresabilitatea
structura
relevanta inforrnatiei
raportul dintre aspectele teoretice ~i cele practice (In functie de terna)
documentarea substantiala (care se probeaza prin trimiterile bibliograficel notele de subsol
~i lista de referinte bibliografice)
citarea corecta ~i cornpleta a surselor bibliografice ~i respectarea drepturilor

de autor

conform legislatiei ln vigoare
aportul propriu
pertinenta concluziilor
corectitudinea exprirnarii ~i a utilizarii terminologiei de specialitate
respectarea conditiilor de tehnoredactare (disponibile pe site-ul Editurii).
Pentru fiecare criteriu se acorda puncte de la 1 la 10. Punctajul minim pentru ca

0

lucrare sa fie

editata la Editura Universitatii Transilvania din Brasov este 70.
Procesul se va realiza cu ajutorul a doi refersnti de specialitate, din registrul alcatuit Tn colaborare cu
reprezentantii

facultatilor,

ln care sunt reprezentate

toate

domeniile

fundamentale.

obligatoriu, un recenzent va fi propus din afara Universitatii ~i va fi obligatoriu
domeniul

In

care

se incadreaza

lucrarea.

Recenzentii

Tn mod

specialist

in

primesc lucrarea fara elementele de

identificare ale autorului (-ilor) ~i trebuie sa transrnita decizia cu privire la acceptareal revizuireal
respingerea lucrarf In maxim 60 de zile calendaristice.
Editura va transmite autorului un mesaj de informare cu privire la:
_ acceptarea manuscrisului, cu sau fara rnodificari:
_ revizuirea manuscrisului pentru a raspunde comentariilor formulate de recenzenti:
_ respingerea manuscrisului.

Argumentele

invocate pentru respingerea unei lucrari pot privi lipsa interesului

stiintific. lipsa

noutatu, abordarea superficiala a subiectului sau probleme majore de redactare.
Tn cazul in care se solicita revizuirea lucrarii, autorului (-ilor) i (li) se acorda 30 de zile calendaristice
pentru a transmite lucrarea revizuita conforrm propunerilor referentilor. Lucrarea este retransrnlsa
acelorasi recenzenti, care trebuie sa transrnita noua decizie in maxim 30 de zile calendaristice.

6/6:

Reg_H-l_l0/ed.l.

rev. 0

