
STRATEGII 

DE DURATĂ ÎN PROMOVAREA CALITĂŢII ŞTIINŢIFICE A PRODUCŢIEI 

EDITORIALE 

 
 

În principal, Editura  „Academica Brâncuşi” este orientată strategic spre a deveni o forţă a 

promovării cercetării din Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu.  

Se are în vedere şi un program de asigurarea sporului de cunoaştere prin redarea/recuperarea 

contribuţiilor importante din mediul de cercetare naţional şi internaţional ca şi susținerea 

necesităţilor Universităţii în producţie editorială: carte universitară, cursuri universitare, servicii 

prepress, servicii tipar, servicii de legătorie, servicii de tratamente speciale, etc.. 

Pentru aceasta, ne propunem: 

- să atragem în activităţile Editurii colaboratori, interni şi externi,  deschişi la noutate şi 

schimbare, disponibili să facă munca cu pasiune şi într-un mod cât se poate de profesionist, 

capabili să construiască o imagine fermă a Editurii în competiţia cu alte edituri; 

- să asigurăm transparenţa publică, în formă scrisă, a cărţilor, studiilor şi articolelor ştiinţifice 

de actualitate, originale şi valoroase ale cadrelor didactice din Universitatea „Constantin 

Brâncuşi”, construind şi pe această cale reputaţia ştiinţifică, prezenţa, vizibilitatea şi 

implicarea lor;  

- să evocăm  editorial evenimentele ştiinţifice  organizate de Universitate; 

- să încurajăm doctoranzii şi masteranzii din Universitate să-şi publice în Editură producţia de 

cercetare ştiinţifică;  

- să creştem ponderea articolelor publicate de studenţii Universităţii; 

- să întărim imaginea Editurii pe piaţa culturală românească pentru a determina astfel interesul 

altor cercetători să publice cu regularitate în Editură;  

- să oferim vizibilitate şi încredere comunităţii ştiinţifice internaţionale pentru ca aceasta să se 

orienteze către Editură pentru publicarea de studii şi articole; 

- să folosim resursele comunicării şi publicităţii, pe de o parte pentru a fideliza publicul cititor 

ocazional, iar pe de altă parte pentru a determina creşterea numerică şi calitativă a celor 

interesaţi  să studieze produsele Editurii; 

- să asigurăm vizibilitatea Editurii pe Internet şi transparenţa în activitate prin întreţinerea 

paginii web a Editurii, în sensul punerii la dispoziţia vizitatorilor a cât mai multor informaţii 

relevante;  

- să îmbunătăţim portofoliul Editurii: 

o acoperind cât mai cuprinzător cele mai importante contribuţii în domeniile  deja 

recunoscute CNCS;  

o obţinând noi recunoaşteri  CNCS; 

o crescând vizibilitatea revistelor publicate de Editură prin obţinerea unor cotări cât 

mai bune;  

o convertind parte din revistele existente spre o nouă viziune. 

- să asigurăm circulaţia fără bariere a gândirii, cuvântului, opiniilor şi convingerilor, dirijarea 

lor de un Centru, fie el politic, administrativ sau geografic, nefiind permisă; 

- să atragem resurse financiare, de subsidii, sau chiar de susţinere din fonduri publice pentru 

editarea cărţilor etichetate drept „necomerciale”, dar care trebuie publicate pentru că sunt 

valoroase. 

 

 


