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MINISTERUL  EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" DIN TÂRGU-JIU 

Calea Eroilor, nr.30,Tel: 0253-218222; 0253-214307 
 

Editura ACADEMICA BRÂNCUŞI                                   ANEXA NR. 5 

 
 

 

CONVENŢIE 
 nr. ______ din ____________ 

 

Încheiată între: 

EDITURA „ACADEMICA BRÂNCUŞI” cu sediul în Târgu-Jiu, Gorj, str. 

Calea Eroilor, nr. 30, cod 210135, tel. 0253/214.307, fax: 0253/215794,  cod IBAN 

RO10TREZ336504601X002052 deschis la Trezoreria Târgu-Jiu, C.U.I. 4597441, 

reprezentată prin Rector - Prof.univ.dr. Moise Bojincă şi Contabil Şef – Ec. Ion 

Bâzoc 

şi 

_________________________________________________________________

___________________________________________ în calitate de autor. 

 

OBIECTUL CONVENŢIEI 

Editura acordă autorului dreptul de a tipări sub sigla Editurii ACADEMICA 

„ACADEMICA BRÂNCUŞI”, lucrarea ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

într-un tiraj de _________________ exemplare, cu nr. de ISBN 978-973-144-_____-. 

 

 

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

Autorul: 

Autorul garantează originalitatea operei tipărite şi este direct răspunzător faţă de 

terţi pentru folosirea oricăror fragmente şi citate din operele acestora.  

Autorul se obligă să tipărească pe cheltuiala proprie/pe cheltuiala Universităţii 

(componenta de care aparţine cadrul didactic) lucrarea mai sus menţionată la 

Tipografia Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu / la o altă tipografie pe 

care o agreează. 

Autorul va achita/nu va achita editurii, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea 

prezentei convenţii, suma de 300 RON, sumă ce reprezintă taxă de acordare 

ISBN/ISSN.  

Autorul, la apariţia lucrării, va acorda editurii un nr. de ___ exemplare pentru 

verificarea operei ce s-a tipărit sub sigla editurii, conform Regulamentului de 

funcţionare al Editurii „Academica Brâncuşi” şi Metodologiei de editare, tipărire şi 

valorificare a cărţilor din U.C.B. 
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Autorul, în funcţie de regimul de tipărire al cărţii (regim de bibliotecă, librărie 

sau regim contra cost), va respecta Metodologia de editare, tipărire şi valorificarea 

cărţilor în Universitatea „Constantin Brâncuşi” şi se obligă să achite /să nu achite 

contravaloarea costului de tipărire. 

 

 

Editura: 

Editura acordă nr. de ISBN, se preocupă de obţinerea descrierii CIP de la 

Biblioteca Naţională a României şi întocmeşte factură pentru decontarea contravalorii 

de tipărire. 

Editura se obligă să acorde autorului, în cazul în care cheltuiala este suportată de 

Universitate, un număr de ____ exemplare ca drept de autor (Dreptul de autor 

reprezintă 10% din tirajul total), restul exemplarelor fiind distribuite la biblioteci. 

Editura se obligă să depună exemplarele pentru Depozitul Legal la Biblioteca 

Naţională a României şi Biblioteca Judeţeană, precum şi exemplarele pentru 

Biblioteca Centrală Universitară „Tudor Arghezi” din Universitate.   

Editura se obligă să urmărească: 

- încasarea contravalorii taxei de acordare a codului ISBN/ISSN;  

- încasarea contravalorii tipării cărţilor în regim contra cost (jumătate ca avans 

înainte de începerea tipăririi şi restul la ridicarea lucrării); 

- încasarea contravalorii cărţilor executate în Tipografia U.C.B. în regim de 

librărie şi destinate vânzării prin librăria proprie, conform Metodologiei; 

- remunerarea autorului, prin casieria U.C.B., care tipăreşte în regim de librărie, 

în funcţie de vânzarea exemplarelor de carte.   

Prin semnarea prezentei convenţii, autorul înţelege că este pe deplin şi singurul 

răspunzător, în orice instanţă, faţă de orice alt autor a cărui operă este folosită integral 

sau parţial, fără acordul scris al respectivului autor. 

 

Prezenta convenţie se încheie în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare parte. 

 
Rector - Prof.univ.dr. Moise Bojincă                                   AUTOR, 
 
 
  

EDITURA ACADEMICA BRÂNCUŞI -   PREŞEDINTE EDITURĂ, 
 

  
         
    Contabil Şef, 

   
                
 
            Jurist, 
 
 
 
 
            Întocmit, 


