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Semnătura

CAPITOLUL I. DATE GENERALE
Art. 1. Editura „Victor Babeş” a luat fiinţă pe baza hotărârii Senatului Universităţii de Medicină și
Farmacie „Victor Babeş” Timişoara nr. 6511 din data de 16.09.2005, iar activitatea propriu-zisă a
pornit în 1 decembrie 2008.
Art. 2. Editura nu are personalitate juridică și funcţionează în cadrul Universităţii de Medicină și
Farmacie „Victor Babeş” Timişoara (UMFVBT).
Art. 3. Sediul Editurii „Victor Babeş” este în municipiul Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, et. 3,
cam. 316, cod poştal 300041, telefon / fax 0256 495 210, email: evb@umft.ro.
Art. 4. Durata Editurii „Victor Babeş” este nelimitată, cu începere de la data avizării de către
Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Art. 5. Scopul Editurii „Victor Babeş” este promovarea valorilor culturii tehnico-ştiinţifice naţionale
şi universitare, și nu numai, în ţară şi în străinătate, contribuind în acest fel la realizarea unei circulaţii
nestânjenite a ideilor şi valorilor.
Art. 6.
(1) Editura „Victor Babeş” are ca obiectiv principal sprijinirea activităţii didactice şi ştiinţifice din
UMFVBT, prin editarea de cărţi, publicaţii, lucrări de interes general şi de specialitate, lucrări pentru
învăţământul preuniversitar, universitar, postuniversitar şi activităţi de cercetare-dezvoltare, materiale
publicitare, reviste şi publicaţii periodice, pentru toate categoriile şi nivelurile profesionale (cercetare,
învăţământ, sănătate, proiectare, etc.), destinate publicului larg şi de specialitate.
(2) Cărțile sunt tipărite în format clasic, pe hârtie, cât şi în format electronic (CD/DVD) sau e-book, în
limba română şi în limbi străine, în ţară şi în străinătate, în regie proprie sau în cooperare cu alți
parteneri din domeniul editorial.
(3) Editura acordă prioritate editării lucrărilor elaborate de personalul UMFVBT, dar, la solicitare, sunt
editate şi diverse lucrări care aparţin unor autori din afara instituţiei.
(4) Editura organizează lansări de carte și evenimente de promovare a activității, în beneficiul propriu
și al prestigiului universității.
(5) Editura achiziţionează şi cesionează drepturi de autor şi alte tipuri de licenţe şi drepturi în domeniile
sale de activitate.
(6) Editura iniţiază şi realizează acţiuni de colaborare naţională şi internaţională pentru domeniul său
de activitate.
Art.7. Editura „Victor Babeş” îşi va realiza obiectul de activitate în ţară şi în străinătate, în funcție de
caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, urmând a lua toate măsurile necesare în vederea
îndeplinirii directe şi/sau indirecte a acestuia.
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CAPITOLUL II. MODUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
Art. 8. Editura „Victor Babeş” funcţionează pe baza veniturilor proprii ale UMFVBT, fondurile
realizate din comisioanele percepute autorilor cu care se încheie contracte de editare neacoperind
necesarul cheltuielilor de salarizare ale personalului de execuție și cele auxiliare.
Art. 9.
(1)În conformitate cu obiectul de activitate al editurii şi cerinţele impuse de acesta, schema de personal
a Editurii „Victor Babeş” este următoarea:
- director
- consilier editorial (referent cu studii superioare)
- inginer
(2) Editura „Victor Babeș” se află în subordinea directă a Prorectoratului cu Studii Postuniversitare și
Rezidențiat, iar conducerea editurii este asigurată de către prorector, director şi consilierul editorial.
Atribuţiile aferente funcţiilor de mai sus se precizează în fişa posturilor respective. În funcţie de
necesităţi, schema de personal se poate extinde ulterior.
Art. 10. Prorectorul cu Studii Postuniversitare și Rezidențiat are în atribuții aprobarea sau respingerea,
după caz, a solicitărilor scrise adresate de către autori cu privire la tipărirea cărților prin Imprimeria
UMFVBT, a căror comercializare se va realiza, ulterior, prin ghișeul de vânzare al UMFVBT.
Art. 11. Directorul editurii avizează și semnează alături de Oficiul Juridic al UMFVBT contractele de
editare încheiate între editură și autori.
Art. 12. Consilierul editorial va furniza Bibliotecii Naţionale a României datele bibliografice ale
cărţilor pe care urmează să le editeze, în vederea tipăririi Descrierii CIP pe versoul foii de titlu, și va
asigura respectarea Legii Depozitului Legal pentru fiecare titlu tipărit prin Editură.
De asemenea, consilierul editorial împreună cu serviciul Centrului Naţional ISBN-ISSN-CIP al
Bibliotecii Naţionale a României va asigura atribuirea numerelor internaţionale de standardizare a
cărţilor –ISBN – şi a publicaţiilor în serie – ISSN.
Consilierul editorial este mandatat să inițieze cereri de oferte către alte tipografii, din țară și străinătate,
la cererea autorilor.
Editura se obligă să respecte tot cadrul legislativ care vizează activitatea editorială.
Art. 13. Personalul tehnic şi de conducere este angajat de către conducerea UMFVBT. Salarizarea se
face conform legislaţiei în vigoare. Plata salariilor, a impozitelor pe acestea şi a cotei de asigurări
sociale de stat se face potrivit legii.
Art. 14. Conducerea editurii este mandatată să efectueze toate demersurile şi procedurile legale pe
lângă Biblioteca Naţională a României şi Ministerul Culturii pentru obţinerea autorizaţiei de
funcţionare, iar ulterior pentru desfășurarea conformă a activității editurii.
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Art. 15. Preţul unei cărţi este format din costul de tipar şi comisionul de editare al Editurii „Victor
Babeş”, împărţit la tirajul tipărit. Totodată, conducerea editurii este abilitată să încheie contracte sau
contracte de editare cu terţi, să negocieze preţul serviciilor oferite pentru a obţine profit, în orice
domeniu prevăzut în autorizaţia de funcţionare. Procentul care se adaugă la costul de tipar este între
10 - 40 %.
Art. 16. Nerespectarea clauzelor contractuale dintre editură şi beneficiari (autori) se soluţionează în
conformitate cu reglementările în vigoare şi în concordanţă cu clauzele stipulate în contractele de
editare.
Art. 17. Autorii îşi asumă prin contractul de editare întreaga responsabilitate privind conţinutul
lucrării.
Art. 18. Toate manuscrisele înaintate de autori editurii în vederea publicării, în orice format, vor fi
verificate prin sistemul antiplagiat, după acordarea bunului de tipar.
Art. 19. Asistenţa juridică a Editurii „Victor Babeş” este asigurată de Oficiul juridic al UMFVBT.
Art. 20. Activitatea de editare se desfăşoară pe baza unui plan editorial întocmit anual şi avizat de
conducerea universităţii.
Art. 21. Activitatea financiar-contabilă va fi asigurată de serviciul Contabilitate al UMFVBT.
Art. 22. Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte şi se aprobă odată cu bugetul UMFVBT,
conform prevederilor Legii nr. 500/2002.
Art. 23. Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se raportează în anul
următor cu aceeaşi destinaţie.
Art. 24. Execuţia de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli a Editurii „Victor Babeş” şi raportarea
execuţiei de casă a acesteia se realizează conform normelor metodologice emise de Ministerul
Finanţelor Publice şi ale Legii nr. 500/2002.

CAPITOLUL III. DISPOZIŢII FINALE
Art. 25. Anual, Editura „Victor Babeş” va prezenta conducerii UMFVBT un Raport de activitate care
va cuprinde modul de realizare a Planului editorial şi Balanţa de venituri şi cheltuieli.
Art. 26. Prezentul Regulament stipulează cadrul general al activităţii Editurii „Victor Babeş”. În
funcţie de situaţiile operaţionale ce pot apărea în organizarea şi funcţionarea editurii, Executivul
Senatului UMFVBT poate dispune efectuarea modificărilor care se impun.
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Art. 27. Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile legale referitoare la
organizarea şi funcţionarea instituţiilor de învăţământ superior.
Art. 28. Senatul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara a aprobat
prezenta procedură în şedința din data de 28.04.2021, dată la care intră în vigoare.

Rector,
Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu

Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar.
Prezentul act are aceeași forță juridică ca și documentul original.
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