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UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRA�OV  

EDITURA UNIVERSIT��II TRANSILVANIA DIN BRA�OV 

 
  

REGULAMENT  
de organizare �i func�ionare al  

Editurii Universit��ii Transilvania din Bra�ov 
 
 

 

PREAMBUL 

 
Prezentul Regulament de organizare �i func�ionare cuprinde reglement�rile 
Editurii în rela�ia cu Universitatea, Biblioteca, autorii �i colaboratorii externi �i, în 
genere, în rela�iile cu mediul socio-economic �i cultural c�ruia îi apar�ine. 
 
DISPOZI�II GENERALE 
 
Editura Universit��ii Transilvania din Bra�ov este o editur� f�r� personalitate 
juridic�, care func�ioneaz� ca serviciu în cadrul Bibliotecii Universit��ii 
Transilvania din Bra�ov. 
Editura Universit��ii Transilvania din Bra�ov s-a înfiin�at prin ordinul 28221/1993 
al Ministerului Înv���mântului �i este este acreditat� de CNCSIS conform adresei 
nr.1615 din 29 mai 2002. 
 
Regulamentul de organizare �i func�ionare este elaborat pe baza urm�toarelor 
documente: 

1. Legea Bibliotecilor, nr. 334/ 31.05.2002, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 

2. Legea privind constituirea, organizarea �i func�ionarea Depozitului legal de 
documente, indiferent de suport, nr. 111/1995, republicat� în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 119/7 februarie 2005. 

3. Legea privind constituirea Fondului de sus�inere a bibliotecilor din 
înv���mânt, nr. 205/2001 pentru aprobarea Ordonan�ei Guvernului nr. 
84/1998. 

4. Legea înv���mântului, nr. 84/1995, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare.  

5. Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, completat� 
prin Legea nr. 285/2004. 

6. Legea nr. 186/2003 privind sus�inerea �i promovarea culturii scrise; 
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7. Statutul personalului didactic - Legea nr. 128/1997.  
8. Codul muncii - Legea nr. 53/2003. 
9. OMEC nr. 3944 / 01.05.2003 privind Regulamentul cadru de func�ionare a 

bibliotecilor universitare din sistemul na�ional.  
10. Carta Universit��ii Transilvania din Brasov. 
11. Regulamentul de organizare �i func�ionare a Universit��ii Transilvania din 

Bra�ov. 
12.  Regulamentul de organizare �i func�ionare a Bibliotecii Universit��ii 

Transilvania din Bra�ov. 
  
 I.  MISIUNE �I OBIECTIVE 

 
Art. 1 Misiunea Editurii Universit��ii Transilvania din Bra�ov este sus�inerea 
procesului de înv���mânt, a cercet�rii �tiin�ifice �i a crea�iei cultural-artistice prin 
promovarea valorilor fundamentale ale cunoa�terii. 
 
Art. 2 Obiectivele specifice ale Editurii Universit��ii Transilvania din Bra�ov sunt: 

1. Sprijinirea procesului de înv���mânt prin dezvoltarea fondului de publica�ii 
din domeniile programelor de studii universitare; 

2. Promovarea edit�rii de reviste �i volume ale conferin�elor pentru cre�terea 
fondului de publica�ii în sprijinul cercet�rii �tiin�ifice; 

3. Promovarea valorilor cultural-artistice din zona geografic� de influen�� 
pentru crearea de leg�turi valoroase între mediul universitar �i mediul socio-
economic �i cultural  la nivel local, na�ional �i interna�ional; 

4. Efectuarea de servicii de eviden�� �i editare a lucr�rilor de reprografie pentru 
Rectorat, Facult��i, Departamente �i Bibliotec�. 

 

II. ACTIVIT��I, ORGANIZARE �I RELA�II  
 
Art.3 Editura este un serviciu distinct în cadrul Bibliotecii Universit��ii 
Transilvania din Bra�ov, care cumuleaz� urm�toarele activit��i:  
a) componenta editorial� cuprinde selec�ia, propunerea �i preg�tirea pentru apari�ie a 

publica�iilor – c�r�i �i periodice care pot ob�ine ISBN/ISSN conform Anexei 1, 
din domeniile: 

� �tiin�e inginere�ti  
� �tiin�e exacte 
� �tiin�e economice �i juridice 
� �tiin�e ale educa�iei 
� Medicin� 
� Filologie 
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� Muzic�  
� Sport. Turism 
� Istorie. Geografie. Biografii. 

Componenta editorial� include urm�toarele faze: 
1. cererea de editare 
2. preluarea manuscrisului de la autor în format tip�rit sau electronic; 
3. analiza lucr�rii �i încadrarea în domeniile Editurii – recenzarea �i acordarea 

bunului de tipar pe fond; 
4. contractarea lucr�rii; 
5. acordarea bunului de tipar pe form� �i predarea c�tre Tipografie pentru 

multiplicare; 
6. preluarea tirajului de la Tipografie �i predarea c�tre autor; 
7. încheierea de conven�ii de distribuire-comercializare între autor si Editur�. 

Procedura de editare se afl� descris� în Anexa 2. 
b) Marketingul pentru promovarea publica�iilor editate cuprinde: 

• Prospectarea pie�ei; 
• Participarea la târguri �i expozi�ii de profil; 
• Colaborarea cu Libr�ria Transilvania; 
• Colaborarea cu alte edituri �i libr�rii. 

 
c) Asigurarea rela�iei cu Biblioteca Na�ional� a României �i cu alte biblioteci 

 
Art. 4 Editura este un Serviciu în cadrul Bibliotecii Universit��ii Transilvania din 
Bra�ov, coordonat de Directorul Editurii, care este �i Directorul Bibliotecii. 
Personalul Editurii are acelea�i categorii de drepturi �i obliga�ii ca �i personalul 
celorlalte servicii �i birouri din Bibliotec�. Activitatea Editurii este coordonat� de 
un �ef de serviciu, desemnat prin concurs organizat de conducerea Universit��ii 
Transilvania din Bra�ov �i numit de Rectorul Universit��ii. �eful de serviciu se 
subordoneaz� direct directorului Editurii.  
�eful de serviciu �i directorul Editurii sunt sus�inu�i în activitatea de conducere de 
Consiliul �tiin�ific al Editurii, constituit din membrii Consiliului �tiin�ific al 
Bibliotecii.  
Membrii Consiliului �tiin�ific al Bibliotecii, respectiv al Editurii, sunt desemna�i de 
c�tre Consiliul Profesoral al Facult��ilor din cadrul Universit��ii Transilvaniadin 
Bra�ov.  
Conducerea Editurii, sprijinit� de Consiliul �tiin�ific al Editurii are urm�toarele 
atribu�ii:  

� define�te �i promoveaz� politica editorial� a Universit��ii Transilvania 
din Bra�ov;  



 4 

� aprob� apari�iile editoriale pe baza Planului editorial anual elaborat de 
facult��i;  

� stabile�te referen�i de specialitate pentru fiecare apari�ie editorial�, în 
conformitate cu ramura de �tiin�� de care apar�ine; 

� coordoneaz� activitatea de recenzare conform procedurii de recenzie.  
� elaboreaza bugetul anual de venituri �i cheltuieli al editurii, pe care îl 

supune aprob�rii Senatului Universit��ii, ca parte component� a bugetului 
de venituri �i cheltuieli consolidat al Universit��ii Transilvania din 
Brasov. 

 
Art.5 În vederea aprob�rii unei apari�ii editoriale autorii/coordonatorii/responsabilii 
de volum prezint� urm�toarele documente:  

� solicitarea scris� din partea autorului/coordonatorului/responsabilului de 
volum cu urm�toarele date:  

autor/coordonator/ responsabil,  
titlul complet al publica�iei,  
descrierea con�inutului publica�iei (maxim  100 cuvinte),  
tirajul propus,  
domeniul de interes în care se încadreaz� (Editura î�i rezerv� dreptul 
de a verifica �i viza încadrarea lucr�rii în domeniu) 
numele a doi referen�i �tiin�ifici în domeniu   

� sursele de finan�are;  
� avizul facult��ii/departamentului/catedrei care patroneaz� ramura de 
�tiin�� c�reia îi apar�ine lucrarea (pentru manualele universitare).  

 
Art. 6 Fiecare apari�ie editorial� va avea, din partea Editurii, doi referen�i de 
specialitate din centre universitare sau alte institu�ii.  
Conducerea Editurii �i Consiliul �tiin�ific al Editurii stabilesc referen�ii de 
specialitate în vederea întocmirii recenziei conform Procedurii �i Fi�ei de recenzie 
(Anexa 3 �i Anexa 7).  
Realizarea planului anual editorial se întocme�te de c�tre Editur� în colaborare cu 
reprezentan�ii Facult��ilor, membrii ai Consiliului �tiin�ific al Editurii. Planul 
editorial va fi centralizat cel târziu pân� la 1 decembrie, pentru anul calendaristic 
urm�tor. Dup� centralizarea acestora, colegiul editorial va întocmi �i aproba planul 
anual de editare, defalcat pe trimestre.  
 
Art. 7 Între Editur� �i autorul lucr�rii se va încheia un Contract privind editarea �i 
tip�rirea publica�iei (Anexa 5) �i o Conven�ie privind valorificarea publica�iei 
(Anexa 6).  
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Contractul cu autorul include referatul de pre� �i Declara�ia de copywright. 
Devizul de calcul este elaborat conform metodologiei �i tarifelor aprobate de 
senatul Universit��ii. 
Pentru publica�iile periodice se încheie o Conven�ie de colaborare în vederea 
distribuirii acestora, care este parte integrant� a contractului.  
Predarea exemplarelor multiplicate c�tre autor se face prin Proces verbal de 
predare/primire (Anexa 11). 
 
Art. 8 �eful Serviciului Editur� va stabili împreun� cu autorii formatul lucr�rilor 
(A4, A5, B5 etc.) care vor fi realizate în Editur�. Formatul de editare se refer� �i la 
compozi�ia copertei, pagina de titlu, pagina cuprinzând elementele de referin�� 
(datele de contact ale Editurii �i Tipografiei, referen�ii de specialitate, alte 
responsabilit��i, Descrierea CIP etc.). Detaliile sunt cuprinse în Ghidul de redactare 
publica�ii (Anexa 8).  
 
Art. 9 Pentru acreditarea Editurii Universit��ii Transilvania din Bra�ov de c�tre 
Consiliul Na�ional al Cercet�rii �tiin�ifice din Înv���mântul Superior (CNCSIS), 
conducerea Editurii are obliga�ia s� asigure permanent îndeplinirea criteriilor �i 
indicatorilor de evaluare, precum �i a condi�iilor de eligibilitate cerute.  

În acest sens se vor promova urm�toarele criterii:  
� publica�ii purt�toare de ISBN în tiraje de minim 100 exemplare; 
� conven�ii privind editarea de publica�ii purt�toare de ISSN cât mai bine 

cotate �i cu continuitate multianual�; 
� o pagin� web atractiv�, cu informa�ii complete �i actualizate în timp util, 

listat� în motoare de c�utare interna�ionale (gestionat� de Serviciul 
Informatizare prin dispozi�ia Conducerii Bibliotecii);  

� participarea cu cele mai valoroase produc�ii editoriale în circuitul na�ional 
al manifest�rilor �tiin�ifice de profil pentru a-�i îmbun�t��i vizibilitatea �i 
impactul pe pia�a editorial�.  

 
Art. 10 Editura prezint� în fa�a Senatului Universit��ii Transilvania din Bra�ov un 
Raport anual asupra activit��ilor desf��urate �i inform�ri ori de câte ori este 
solicitat� de c�tre Biroul Senatului Universit��ii Transilvania din Bra�ov. 
 
III. DIFUZAREA �I DISTRIBUIREA LUCR�RILOR  
 
Art. 11 Distribuirea tirajului lucr�rilor comandate la Editura Universit��ii 
Transilvania din Bra�ov se face conform reglement�rilor legale în vigoare �i a 
contractului cu autorul, conform Anexei 9 (Declara�ie autor) sau Anexa 10 
(Conven�ie de colaborare pentru publica�ii periodice).  
Pentru depozitul legal Editura re�ine un num�r de 15 exemplare care apoi vor fi 
distribuite conform Legii Depozitului Legal. 
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Art. 12 Editura realizeaz� anual Catalogul Editurii, pe domenii, în format 
tradi�ional �i on-line. Site-ul Editurii este actualizat permanent.  
Lansarea �i difuzarea lucr�rilor se realizeaz� de c�tre autorul publica�iei, în 
colaborare cu conducerea Editurii. Prezentarea �i lansarea lucr�rii se realizeaz� prin 
ac�iuni de publicitate specifice efectuate, pe de o parte, de autor, pe de alt� parte, de 
Editur� în colaborare cu Biblioteca Universit��ii Transilvania din Bra�ov 
(cuprinderea în buletinul bibliografic, cataloage, prezentare pe Internet, alte 
materiale publicitare) în vederea unor eventuale comenzi.  
 

 IV. DISPOZI�II FINALE  
 
Art. 13 Prezentul regulament va intra în vigoare odat� cu aprobarea sa de c�tre 
Senatul Universit��ii Transilvania din Bra�ov. Modific�rile ulterioare pot fi f�cute 
cu aprobarea aceluia�i for de conducere al Universit��ii Transilvania din Bra�ov.  
 
 

Aprobat în Senatul Universit��ii Transilvania din Bra�ov,  
din data de………………. 

 
Rector Prof. univ. dr. ing Ion VI�A 

 
 

Jurist Laura MANEA 
 
 

Director Bibliotec�, 
Director Editur�, 

Prof.dr.ing.Elena HELEREA 
 
 
 


