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CAPITOLUL I 
 Dispoziţii generale: 
  
 Art.1. Editura „Alma Mater” a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău este compartiment al 
acesteia, fără personalitate juridică. 
 
 Art.2. Activitatea editurii „Alma Mater” se desfăşoară sub îndrumarea şi controlul Senatului 
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.  
 
 Art.3. Conducerea executivă a editurii este asigurată de prorectorul cu programe de cercetare şi 
relaţii internaţionale, acesta având funcţia de director al editurii. Activitatea editorială este coordonată de 
Comisia pentru coordonarea activităţii bibliotecii, editurii şi atelierului de multiplicare, comisie de lucru 
a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, având rolul de colegiu editorial. Comisia îşi 
desfăşoară activitatea în baza unui regulament propriu. 
 
 Art.4. Editura are un Comitet de referenţi ştiinţifici pe domenii, format din specialişti din 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău şi din ţară. Componenţa acestui comitet este stabilită pe 
baza propunerilor Consiliilor facultăţilor.  
 
 Art.5. Editura „Alma Mater” asigură editarea şi difuzarea publicaţiilor cu caracter ştiinţific, 
didactic, cultural şi anume: 
 - publicaţii periodice (reviste, anuare, buletine informative etc); 
 - cursuri şi materiale didactice pentru învăţământul universitar şi preuniversitar; 

- tratate, monografii, enciclopedii, dicţionare, studii, traduceri etc; 
 - beletristică.  
 
 Art.6. Editura colaborează în activitatea de multiplicare cu atelierul de multiplicare al 
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
 
 CAPITOLUL II 
 Proceduri de lucru şi atribuţii  
 
 Art.7. Editura „Alma Mater” publică, în primul rând, lucrări realizate de cadrele didactice, 
cercetătorii şi studenţii Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. Editura poate publica, contra cost, şi 
lucrări aparţinând unor persoane din afara Universităţii, în limita posibilităţilor de editare şi cu 
respectarea condiţiilor impuse de aceasta. 
 
 Art.8. Publicaţiile periodice editate de către editura „Alma Mater” au propriul comitet editorial şi 
ştiinţific, care stabileşte regulile de editare. Responsabilitatea privind conţinutul periodicelor revine în 
întregime comitetului editorial al publicaţiei. La apariţia unei noi publicaţii, editura „Alma Mater” are 
atribuţia de a obţine de la Biblioteca Naţională codul ISSN. Comitetul editorial are obligaţia de a preda la 
Biblioteca Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău câte 6 exemplare din fiecare număr apărut. 
Numele editurii „Alma Mater” trebuie să apară în caseta tehnică sau pe coperta fiecărui număr al 
periodicelor. 
 Art.9. Lucrările cu caracter didactic sunt editate pe baza unui extras din procesul verbal al 
şedinţei Consiliului / Biroului Consiliului Facultăţii sau Departamentului care urmează să utilizeze 
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lucrarea. În extras trebuie să fie cuprinse următoarele informaţii: titlul lucrării, numele autorilor, seria din 
care face parte, tirajul, sursa de finanţare a multiplicării. În stabilirea tirajului se va ţine seama că un 
număr de 8 exemplare trebuiesc depuse la Biblioteca Naţională şi un exemplar la editură. 
 
 Art.10. Autorul principal completează solicitarea de eliberare a descrierii CIP a Bibliotecii 
Naţionale pe care o transmite în format electronic directorului editurii. Acesta acordă lucrării un cod 
ISBN şi solicită Bibliotecii Naţionale eliberarea descrierii CIP. 
 
 Art.11. Lucrările cu caracter didactic finanţate din fondurile facultăţilor sau departamentelor se 
multiplică în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. Lucrările sunt organizate pe colecţii 
ştiinţifice, designul copertelor fiind unitar, fiecare colecţie diferenţiindu-se prin culoare. Acest design este 
recomandat şi pentru lucrările didactice finanţate din alte surse.   
 
 Art.12. Lucrările cu caracter ştiinţific sau beletristic sunt editate pe baza a două recenzii 
favorabile, realizate de specialişti în domeniu. Aceştia pot fi propuşi de către autori, cu acceptul 
conducerii editurii, sau pot face parte din Comitetul de referenţi ştiinţifici ai editurii. Dacă una din 
recenzii este nefavorabilă se solicită un aviz suplimentar de un alt specialist pentru a se lua decizia finală. 
In cazul publicaţiilor de tip „proceedings”, recenziile nu sunt necesare. 
 

Art.13. Autorul principal adresează o solicitare de editare scrisă în care trebuie să fie cuprinse 
următoarele informaţii: titlul lucrării, numele autorilor, tirajul, domeniul. În stabilirea tirajului se va ţine 
seama că un număr de 8 exemplare trebuiesc depuse la Biblioteca Naţională, un exemplar la Biblioteca 
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău şi un exemplar la editură. 

 
Art.14. Autorul principal completează solicitarea de eliberare a descrierii CIP a Bibliotecii 

Naţionale pe care o transmite în format electronic directorului editurii. Acesta acordă lucrării un cod 
ISBN şi solicită Bibliotecii Naţionale eliberarea descrierii CIP. 

 
Art.15. În baza „bunului de tipar”, Editura Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

perfectează convenţii (contracte) de editare cu autorii individuali, în care sunt prezentate, conform Legii, 
drepturile şi obligaţiile părţilor contractante. 

 
 Art.16. Autorii lucrărilor şi referatelor de specialitate răspund de conţinutul ştiinţific al acestora. 
 
 Art.17. Expedierea către Biblioteca Naţională a lucrărilor apărute în cadrul editurii se face prin 
Biblioteca Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.  
 

Art.18. Editura nu are buget propriu, atât veniturile cât şi cheltuielile fiind cuprinse în bugetul 
comun al universităţii. 

 
 Art.19. Acordarea de ISBN persoanelor din afara Universităţii se taxează conform tarifelor 
aprobate de Senat. 
 

Art.20. Directorul editurii prezintă anual un raport asupra activităţii Editurii „Alma Mater”, ca 
parte a raportului de activitate ca prorector. 
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Art.21. Eventualele litigii care apar între editură şi autori, facultăţi, departamente se vor soluţiona 
de către Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

 
Art.22. Anexa 1 cuprinde Formularul Convenţiei de editare şi tipărire şi face parte integrantă din 

acest regulament. Anexa 1 poate fi modificată doar cu acordul Senatului. 
 
Art.23. Prezentul regulament a fost adoptat de Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din 

Bacău, în cadrul şedinţei din data de 31.01.2013 şi a intrat în vigoare începând cu 29.03.2013.  
 
 



 

REGULAMENT 
Cod document  

R-11.06-01 

Regulament privind organizarea şi funcţionarea editurii 
„ALMA MATER” a Universităţii „Vasile Alecsandri” 
din Bacău 

Pag./Total pag. 4/5 
Data 29.03.2013 

Ediţie/Revizie 3/ 0  1  2  3  4  5 
 

F 03.07/Ed.1                             
 

CONVENŢIE DE EDITARE ŞI TIPĂRIRE 
Nr............ din ................. 

 
1. Părţile convenţiei 
 În baza art. 92 din Legea învăţământului nr.84/1995 republicată, a Legii nr.8/1996, art.48, aliniatele 2 şi 3, se încheie 
prezenta convenţie între: 
 1.1. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, reprezentată prin prof. univ. dr. ing. Valentin Nedeff, în calitate de 
Rector şi prin prof. univ. dr. ing. Gabriel Lazăr, Directorul Editurii Alma Mater, în calitate de prestator. 
 1.2. .............................................................................., domiciliat în ..............................................., str. 
....................................., nr. ........., telefon .............................., CNP ................................................................, autor al lucrării 
.............................................................................................................................................., în calitate de beneficiar. 
 
2. Obiectul convenţiei: 
 2.1. Prestatorul se obligă: 

- Să acorde ISBN cu nr. .......................................... şi să obţină descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României. 
- Să realizeze tipărirea lucrării sus-menţionate, cu un tiraj de ................. exemplare, format ...................., nr. de pagini 

......................, pe hârtie tip ....................... 
2.2. Valoarea convenţiei se stabileşte în funcţie de tiraj, consumurile materiale şi regie, costuri prevăzute în devizul 

estimativ care face parte din această convenţie. 
2.3. Beneficiarul va face plăti serviciile acordate, astfel: 
- va plăti o sumă de 50 RON pentru acoperirea cheltuielilor editoriale administrative 
- va furniza materiale în valoare de ...................................... lei 
- va plăti un avans de ..................................... lei la data încheierii prezentei convenţii 
- va plăti diferenţa în momentul recepţiei lucrării. 
2.4. Beneficiarul se obligă să predea Editurii Alma Mater două referate care să recomande publicarea lucrării, 

semnate de specialişti în domeniu, din instituţii diferite. În cazul cursurilor universitare, la editură va fi depus doar avizul 
favorabil din partea Consiliului Facultăţii de apartenenţă a autorului. 

2.5. Personalul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău este scutit de plata sumei de 50 RON pentru acoperirea 
cheltuielilor editoriale administrative. 
 
3. Termenul de executare a lucrării: 
 3.1. Prestatorul se obligă să realizeze lucrarea contractată într-un termen de ...... zile/luni de la data la care 
beneficiarul îi va pune la dispoziţie macheta lucrării. 
 3.2. Dacă întârzierea în executarea lucrării depăşeşte 30 de zile, beneficiarul are dreptul să ceară rezilierea convenţiei. 
 
4. Alte clauze: 
 4.1. În cazul în care se realizează şi multiplicarea, beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului, în termen 
de ..................... zile de la încheierea prezentei convenţii, macheta lucrării, realizată în următoarele condiţii: 
 - format „.pdf” bun de tipar; 
 - textul să respecte normele de tehnoredactare stabilite de editură; 
 - coperta în format „.pdf”. 
 4.2. Autorul se obligă să efectueze modificările solicitate de editură, în care caz se va stabili de comun acord un nou 
termen de predare a manuscrisului. În cazul în care lucrarea nu corespunde calitativ exigenţelor editurii nici după modificările 
solicitate, editura are dreptul să rezilieze contractul. Motivul rezilierii va fi comunicat în scris autorului. 
 4.3. Înaintea imprimării, autorul va viza macheta pe proprie răspundere cu „bun de tipar”. Eventuale modificări 
solicitate după imprimarea tirajului, vor fi plătite separat, conform devizului întocmit de tipografie. 
 4.4. a) Prestatorul îşi rezervă dreptul de a reţine din tiraj, cu titlu de gratuitate, un număr de 10 (zece) exemplare din 
care: 
 - 8 (opt) exemplare cu titlu de depozit legal, pentru Biblioteca Naţională a României; 
 - 1 (un) exemplar pentru Editura Alma Mater, conform deciziei Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
Bacău; 
 - 1 (un) exemplar pentru Biblioteca Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
       b) În cazul în care prestatorul acordă beneficiarului doar numărul ISBN şi descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a 
României, toate cheltuielile de editare şi tipar revenind beneficiarului, acesta din urmă se obligă să predea Editurii Alma Mater 
exemplarele din lucrare prevăzute la art. 4.4 a). 
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 4.5. a) Autorul declară pe proprie răspundere că lucrarea sa este în întregime originală şi nu conţine nici un text 
preluat ca atare dintr-o altă lucrare, fără să specifice că este vorba de un citat. 
        b) Copyright-ul poate aparţine autorului, editurii Alma Mater, sau, deopotrivă, autorului şi editurii. Proprietatea 
asupra Copyright-ului se stabileşte printr-o negociere specială cu autorul. 
 4.6. Prestatorul garantează calitatea lucrării, sub aspect editorial. 
 
 Prezenta convenţie s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare dintre părţi, astăzi, 
........................................, la sediul Editurii Alma Mater. 
 
 
 
 PRESTATOR,        BENEFICIAR, 
          
 Rector, 
 Prof.univ.dr.ing. Valentin Nedeff 
  
 Director editură, 
 Prof.univ.dr.ing. Gabriel Lazăr 
 
 Contabil şef, 
 Ec. Gabriela Lidia Șerban 
 
 Consilier juridic, 
 Emil Balint 
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