
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
A 

EDITURII UNIVERSITARIA 
 
 
 

CAPITOLUL I. Dispoziţii  generale 
 

Art.1.  EDITURA UNIVERSITARIA  fiinţează în cadrul Universităţii din Craiova potrivit 
aprobării M.I. din data de 19.06.1991 şi cu avizul Ministerului Culturii 1714/22.12.1996. 

 
Art.2.  Activitatea Editurii Universitaria se desfăşoară pe baza principiului autofinanţării, iar 

rezultatele sale economice sunt de drept ale Universităţii din Craiova. 
 
Art. 3. Editura Universitaria nu are personalitate juridică. 
 
Art. 4. Sediul Editurii Universitaria este în Craiova, str. Al.I. Cuza nr. 13. 
 
Art. 5. Editura Universitaria funcţionează cu tipografie proprie.  

 
 
CAPITOLUL II. Scopul şi obiectul Editurii 
 
 Art.6. Principalul scop al înfiinţării Editurii îl constituie: 
 sprijinirea procesului de învăţământ, prin punerea la dispoziţia studenţilor, cadrelor didactice, 

cercetătorilor din universitate, din învăţământul superior în general, a materialelor purtătoare de 
informaţie, facilitând astfel, accesul acestora la noutăţile din ştiinţe, arte, cultură, învăţământ, 
tehnică, tehnologie, viaţă religioasă etc. 

 sprijinirea şi promovarea cercetării ştiinţifice; 
 publicarea rezultatelor cercetărilor personale şi colective ale cadrelor didactice precum şi a 

rezultatelor obţinute din cercetare ştiinţifică; 
 
 Art.7.  Obiectivele activităţii Editurii: 
 Publicarea unor lucrări reprezentative ale cadrelor didactice şi studenţilor Universităţii din 

Craiova, în special, precum şi ale altor autori, care nu sunt cadre didactice ale acestei instituţii;  
 Asigurarea calităţii de conţinut şi formă; 
 Reeditarea publicaţiilor pe principiul îmbunătăţirii continue, atât pe baza unor sugestii făcute de 

referenţi cât şi pe baza reviziilor autorilor;  
 
 
CAPITOLUL III. Structura organizatorică 
 
 Art. 8. Conducerea editurii este asigurată de: 
 prorector - desemnat de Biroul Senatului pentru a răspunde de activitatea Editurii  
 şef compartiment producţie 
 şef compartiment marketing 

 
Art. 9. Colegiul editorial include câte un reprezentant al fiecărei facultăţi din cadrul 

Universităţii din Craiova, în principiu secretarii ştiinţifici ai acestora, precum şi directorul 
Bibliotecii Universităţii din Craiova. Fiecare reprezentant al Colegiului editorial îşi desfăşoară 
activitatea în concordanţă cu ramura de ştiinţă pe care o reprezintă, cu facultatea căreia îi aparţine.  



Art. 10. Colegiul editorial are următoarea reprezentare:  
 preşedinte: prorector desemnat de Senatul Universităţii din Craiova  
 membri: secretarii ştiinţifici ai Facultăţilor  
 directorul Bibliotecii  

 
Art. 11. Colegiul editorial are următoarele atribuţii:  

 defineşte şi promovează politica editorială a Universităţii din Craiova;  
 aprobă apariţiile editoriale pe baza Planului editorial anual elaborat de facultăţi;  

 
 
CAPITOLUL IV. Metodologia de lucru 
 

Art.12. Se pot publica, în regim de editură, lucrările ce întrunesc cumulativ următoarele 
condiţii: 
 autorul îşi asumă întreaga răspundere pentru conţinutul lucrării; 
 lucrarea are recenzii ştiinţifice de la doi specialişti în domeniu; în recenzii se va preciza 

propunerea de tipărire în regim de editură şi acceptul referenţilor de a fi menţionaţi în lucrare; 
 lucrarea este tehnoredactată computerizat şi corectată (inclusiv lingvistic) prin grija autorilor; 
 lucrarea are o prefaţă de prezentare a conţinutului şi a adresabilităţii ei; 
 lucrarea are un tiraj minim de 50 de exemplare (tranşa I); 

 
Art.13.  Baza materială a Editurii se realizează din veniturile proprii şi se administrează prin 

compartimentele funcţionale ale Universităţii. 
 

Art.14.  Personalul de execuţie poate fi propriu sau prin colaborare. 
Activităţile redacţionale pot fi remunerate ca prestaţii de servicii pe baza unor convenţii civile 

încheiate cu specialişti. 
 

Art.15.  Metodologia derulării activităţii editoriale este cea specifică unor asemenea domenii 
şi, în principal, se ordonează după cum urmează: 
 primirea şi evidenţierea manuscriselor ofertanţilor; 
 stabilirea formatului şi tirajului publicaţiei; 
 efectuarea calculului economic şi stabilirea preţului per exemplar; 
 perfectarea contractelor de editare şi tipărire; 
 efectuarea operaţiunilor redacţionale; 
 multiplicarea lucrărilor; 
 predarea lucrărilor pe bază de factură fiscală cu T.V.A.  
 urmărirea încasării contravalorii lucrărilor difuzate. 

 
Art.16. Pentru lansarea unei comenzi, autorii sau responsabilii de volum vor completa, în 

funcţie de situaţie, o cerere tip. Sunt anexate modelele de cereri pentru editare carte cu ISBN prin 
editură, editare publicaţie periodică cu ISSN şi tipărire curs universitar, precum şi model de contract 
de editare. 
 

Art.17. Tirajele solicitate prin cererile de mai sus se vor distribui şi plăti, după cum urmează: 
 Pentru cărţile prin Editură 

• Biblioteca Universităţii din Craiova achiziţionează, din fondurile sale, cu avizul Decanului 
Facultăţii, 3 - 5 ex. (preţ cu TVA),  

• Maxim 10 exemplare se vor acorda ca drept de autor. Costul acestor exemplare va fi 
recuperat prin majorarea corespunzătoare a preţului de vânzare/ex. 

• 9 exemplare (7 ex. - Biblioteca Naţională, 1 ex. - Biblioteca Municipală din Craiova, 1 ex. 
Editura) se suportă de către autor. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXE 



Facultatea de _____________________ 
   Se aprobă plata a ____ ex. pt. B.U.C. 

                 Decan, 
 
 

 
 
 
 
 

Domnule Rector, 
 
 

Subsemnatul(a) ______________________________________________________, 
CNP _________________________ vă rog să-mi aprobaţi editarea şi tipărirea lucrării 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
în cadrul Editurii Universitaria, într-un tiraj de ______ exemplare, format _____ din care: 
 _____ exemplare livrate autorului 
 9 exemplare (7 ex. Biblioteca Naţională; 1 ex. Biblioteca Municipala din Craiova; 1 ex. 

Editura Universitaria). Costul acestor exemplare se va acoperi prin marirea pretului de 
vanzare al celorlalte exemplare. 
 _____ exemplare (între 3 şi 5 ex.) vor fi achiziţionate de Biblioteca Universităţii, urmând 

să fie suportate din fondurile acesteia. 
Contravaloarea cheltuielilor de editare şi tipărire pentru exemplarele livrate autorului 

va fi suportata din __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
şi va fi achitata după cum urmează: 

- 50% la primirea tirajului 
- 50% în termen de ____ de zile de la ridicarea lucrării. 

Anexez referatele de recenzare a lucrării întocmite de: 
1._____________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________ 
 
   Semnatura 
 
 
 

Domnului Rector al Universităţii din Craiova 



Univ e r s i t a t e a  d i n  Cra i o v a  
Facultatea ____________________________________________ 

 
Nr. _______ / ______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Către, 
R E C T O R A T U L  

UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA 
 
 
 Vă rugăm să aprobaţi tipărirea volumului/revistei  _______________________ 
___________________, seria ____________________________________________, nr. 
_______, anul ______, ISSN ___________________, în cadrul Tipografiei Universităţii din 
Craiova, într-un tiraj de ______ de exemplare.  

 

Tirajul se va distribui astfel: 
 

• _____ exemplare (max. 30% din tiraj) pentru facultate. Se achită din fondurile 

facultăţii şi se distribuie gratuit. 

• _____  exemplare pentru Biblioteca Universităţii din Craiova (pentru schimb intern şi 

internaţional). Se achită din fondurile alocate Bibliotecii. 

• _____ exemplare pentru vânzarea către autori sau alte persoane interesate. 

• 8 exemplare (6 ex. - Biblioteca Naţională, 1 ex. - Biblioteca Municipală din Craiova, 1 

ex. Tipografie). Costul acestor exemplare se va acoperi prin mărirea preţului de vânzare 

al celorlalte exemplare. 

Exemplarele comandate de autori se vor achita de către reprezentantul nostru, în 
maxim 30 zile de la data emiterii facturii. 

 
 

DECAN      EDITOR RESPONSABIL 
            (nume, prenume, CNP, semnătură) 

 
 

Biblioteca Universităţii din
Craiova solicită un număr de
_________ exemplare pentru
schimbul intern şi interna-
ţional. 

Semnătura



 
          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Către, 

R E C T O R A T U L  
UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA 

 
 Subsemnatul/a  ________________________________, profesor / conferenţiar / 
lector / asistent / preparator la Facultatea ______________________________________ 
___________________ vă rog să aprobaţi tipărirea lucrării cu titlul _________________ 
__________________________________ în cadrul Tipografiei Universităţii din Craiova. 
 Lucrarea reprezintă un curs / îndrumar de laborator / culegere de probleme / îndrumar 
de proiectare / ____________________ pentru acoperirea disciplinei __________________ 
______________________________, şi se adresează unui număr de ____ studenţi, de la 
Facultatea _______________________________________________, secţia / specializarea 
_____________________________. 

Lucrarea conţine (aproximativ) _____ pagini, format ____ şi nu a mai fost publicată / 
a fost publicată anterior, în anul ______, într-un tiraj de ____ exemplare. 

Solicităm tipărirea unui tiraj de _____ exemplare, tiraj care se va distribui astfel: 
• _____ exemplare pentru vânzare la standul din incinta Universităţii 
• _____ exemplare pentru Biblioteca Universităţii din Craiova + 5 exemplare pentru 

schimbul interbibliotecar 
• _____ exemplare (10% din tiraj, dar nu mai mult de 10 ex.) drept de autor 
• 8 exemplare (6 ex. - Biblioteca Naţională, 1 ex. - Biblioteca Municipală din Craiova, 1 

ex. Tipografie). 
Mă angajez ca exemplarele pentru standul de vânzare să se epuizeze în _____ luni de 

la data apariţiei lucrării. 
Menţionez că am / nu am în standul de vânzare al Tipografiei stocuri de cărţi mai 

vechi de 1 an de zile. 
Anexez două referate de recenzare a lucrării, referate întocmite de: 
1. ____________________________________________________ 
2. ____________________________________________________ 
 

 
AUTOR 

Facultatea ________________________ 
Avizat în şedinţa Consiliului Facultăţii din
data de _____________ 
Total _____ exemplare, din care pentru
Bibliotecă _____ exemplare 
 

DECAN 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
EDITURA  UNIVERSITARIA 
 
 
    CONTRACT   NR.  ____ din ____________  
  I. PĂRŢILE CONTRACTUALE: 
 Universitatea din Craiova, Editura Universitaria  cu  sediul  în  Craiova,  str. Al. I. 
Cuza, nr. 13  reprezentată prin Prof.univ.dr. Ion Vladimirescu în calitate de Rector şi ec. 
Matei Maria în calitate de Şef Serviciu Financiar Contabil şi ______________________ 
autorul lucrării _______________________________________ 
 II. OBIECTUL CONTRACTULUI îl constituie editarea şi tipărirea lucrării  
menţionate. 
 Format: ______, pag. max. ______.  
  Se vor executa următoarele  operaţiuni: 
 - pregătirea lucrării pentru tipărire (introducere, tehnoredactare, listare, etc.) 

- imprimarea tirajului de _____ ex. (tranşa I ), din care:  
o ____ livrate autorului; 
o 9 exemplare ce se vor trimite la B.N. 
o _____ exemplare ce se vor achiziţiona de către B.U.C. 

 - finisarea (operaţiuni de legătorie). 
 III. OBLIGAŢII ŞI DREPTURI: 
 1. Autorul se obligă: 
 a. să pună la dispoziţia editurii lucrarea ce face obiectul contractului.  
 b. să achite c/v cheltuielilor de editare şi tipărire în valoare de ________ RON (preţul 
conţine T.V.A.) pentru un număr de ______ ex. în numerar la caseria Universităţii în contul 
editurii după cum urmează: 

-    50% la primirea tirajului; 
- 50 % în termen de _____ de zile de la ridicarea lucrării. 

 2. Dacă din cărţile primite realizează venituri, autorului îi revine obligaţia să le 
declare la fisc şi să plătească impozitele legale aferente; 
 3. Dreptul de reproducere (copyright) aparţine autorului ; 
 4. Editura se obligă: 

- să tipărească lucrarea menţionată: 
- să elibereze autorului lucrarea pe bază de factură fiscală. 
- să livreze Bibliotecii Universităţii un număr de _____ exemplare. 

 

 RECTOR, 

 

 CONTABIL ŞEF,      AUTOR, 

 

 SERVICIUL CONTENCIOS,  
 

 

 EDITOR RESPONSABIL, 

 




