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REGULAMENTUL DE DIFUZARE
al publicaţiilor Editurii Scientia

1. Dispoziţii generale
Prezentul document reglementează condiţiile şi modalităţile distribuirii publicaţiilor apărute la Editura
Scientia.

Publicaţiile Editurii Scientia sunt difuzate prin: distribuirea exemplarelor obligatorii, ale exemplarelor de
drept de autor şi de schimb interbibliotecar, precum şi prin comercializarea volumelor. Editura poate
răspândi publicaţiile sale şi prin donaţii.
Exemplarele obligatorii, respectiv exemplarele de drept de autor vor fi expediate de către Editură,
distribuirea exemplarelor de schimb, va fi efectuată de către bibliotecile facultăţilor.
Comercializarea publicaţiilor intră în sarcina Editurii.
Directorul ştiinţific dispune asupra donaţiilor anuale în limita a 150 de volume, apărute în ultimii 3 ani,
având în vedere posibilităţile editurii, cerinţele ivite, respectiv priorităţile Universităţii. Senatul
Universităţii dispune de donaţiile care depăşesc acest număr. Fac excepţie publicaţiile apărute înainte
de 2006, rămase în stoc şi inventariate în anul 2009. Pentru acestea rămâne valabilă Decizia
Consiliului Director nr. 43/20091. Situaţia cu evidenţa donaţiilor constituie anexa la Raportul anual de
activitate al Editurii.

2. Exemplare de drept de autor
Autorii/redactorii volumelor, precum şi colaboratorii ediţiei beneficiază de exemplare gratuite după cum
urmează:
- în cazul Cărţilor şi Manualelor Sapientia
o cu un singur autor: 10 exemplare, cu mai mulţi autori: 10/numărul de autori;
o în cazul volumelor colective: redactorul 5 exemplare, coautorii 1 exemplar;
1 Decizia 43/2009 – „Consiliul Director îl împuterniceşte pe preşedintele Fundaţiei, ca în urma deciziei D lui profesor Kása
Zoltán să dispună oferirea de donaţii de cărţi unor instituţii de învăţământ preuniversitar din fondul destinat în acest scop.”

-

în cazul seriei Cursuri universitare:
o cu un singur autor: 10 exemplare, cu mai mulţi autori, 10/numărul de autori

-

în cazul seriei Atelier:
o redactorul: 5 exemplare
o coautorii: câte 1 exemplar

-

Rectorul Universităţii Sapientia primeşte câte un exemplar din fiecare volum.

3. Exemplare obligatorii
Se trimit exemplare obligatorii Bibiliotecii Naţionale Române (7 exemplare) şi Bibliotecii Naţionale
Széchényi (OSZK) Budapesta (8 exemplare) şi – în cazul cărţilor apărute în domeniul ştiinţelor
umaniste – Bilbliotecii Naţionale a Republicii Moldova (1 exemplar, începând cu anul 2011, conform
ghidului recent de atestare CNCS al revistelor).
Beneficiază de exemplare gratuite bibliotecile facultăţilor Universităţii Sapientia, respectiv ale
Universităţii Partium, conform cerinţelor procesului de acreditare, în baza solicitărilor şi în funcţie de
posibilităţile Editurii.

4. Exemplare de schimb
În scopul schimbului interbibliotecar, Editura Scientia pune la dispoziţia bibliotecilor Universităţii
Sapientia şi ale Universităţii Creştine Partium volumele editate, în mod gratuit, în cantitatea solicitată,
cu aprobarea directorului ştiinţific. În programul de schimb de publicaţii pot participa biblioteci,
universităţi, respectiv instituţii cu activitate ştiinţifică din ţară şi din străinătate.

Comercializarea publicaţiilor
Comercializarea pe plan naţional a volumelor editate se face direct, iar în străinătate prin reţele de
difuzare. Desfacerea prin librăriile din România intră în sarcina Editurii.
Difuzarea publicaţiilor vizează cel puţin o librărie din oraşele Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc,
Odorheiu Secuiesc, Târgu Mureş, Cluj, Oradea, după posibilităţi. În afara celor menţionate, Editura
poate stabili relaţii de colaborare cu orice alt cumpărător.
Preţul cu amănuntul al publicaţiilor este stabilit de către Editură. Preţul volumelor, editate în totalitate
din subvenţii se stabileşte după următoarea formulă:
Preţul= ChT/T
ChT=Cheltuieli de tipar
T= Tiraj
Preţul publicaţiilor parţial subvenţionate se stabileşte astfel încât difuzarea să nu fie deficitară, luând în
consideraţie toate cheltuielile personale şi materiale, respectiv veniturile preconizate.

Volumele pot fi cumpărate la sediul Editurii, la bibliotecile facultăţilor Universităţii Sapientia, sau prin
librăria online a Editurii (www.scientiakiado.ro). Pe site ul librăriei online sunt prezentate: coperta,
cuprinsul şi rezumatul volumelor.

5. Donaţii
Scopul donaţiilor este diseminarea pe o scară mai largă a volumelor ştiinţifice publicate de către
Editură, respectiv aprofundarea relaţiilor Universităţii cu alte instituţii de învăţământ/cercetare.
Editura poate oferi donaţii liceelor, universităţilor din ţară şi din străinătate, instituţiilor de cercetare,
bibliotecilor precum şi organizaţiilor societăţii civile.
Persoanele fizice pot primi donaţii numai în cazuri justificate. Cu scop de protocol universitar, rectorul
şi decanii facultăţilor pot solicita cărţi pentru donaţie, după cerinţe. Editura informează în mod regulat
conducerea Universităţii despre noile apariţii.
Editura ţine evidenţa volumelor oferite spre donaţie, precum şi cea a instituţiilor şi persoanelor fizice
care au primit donaţie din partea Universităţii. Directorul ştiinţific deţine dreptul de semnătură în
numele Donatorului. Documentele de donaţie pot fi semnate, pe bază de împuternicire, şi de către
şeful Departamentului de Cercetare.

Prezentul regulament a fost aprobat de către Senatul Universităţii Sapientia,
la şedinţa din 24 iulie 2009 (849/2009.07.24). Anexa 3.
Modificat conform prevederilor CNCS privind recunoaşterea editurilor, 2011812802.

