ANEXA 10
UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV
EDITURA UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA
COLEGIUL EDITORIAL AL PUBLICAŢIEI ...................
..............................................................................................

Nr./data inreg.: ................./..........................

Nr./data inreg.: ................./..........................

CONVENŢIE DE COLABORARE PENTRU PUBLICAŢII PERIODICE

I. Părţile Convenţiei:
Prezenta Convenţie de Colaborare s-a încheiat între Editura Universităţii "Transilvania" din
Braşov, reprezentată prin Directorul Editurii, prof.univ.dr.ing. Elena HELEREA
şi
Colegiul editorial al revistei ..................................................... reprezentat prin Editor Şef,
..........................
II. Obiectul Convenţiei:
Publicarea revistei ...................................................................................
"Transilvania" din Braşov.

în Editura Universităţii

III. Conţinutul Convenţiei:
Publicarea revistei ................................................ în Editura Universităţii "Transilvania" din
Braşov, în format ................, într-un număr de ..... exemplare, cu periodicitate de apariţie ................
IV. Obligaţiile Editurii Universităţii "Transilvania" din Braşov
1. Verificarea elementelor de identificare a revistei, de pe copertă şi subcopertă, conform
cerinţelor editoriale.
2. Efectuarea multiplicării publicaţiei în condiţii calitative superioare.
3. Predarea publicaţiilor delegatului Colegiului editorial al revistei .......................................
4. Promovarea revistei pe site-ul editurii şi site-ul Universităţii la opţiunea Periodice.
5. Reţinerea exemplarelor pentru: Biblioteca Naţională a României – Depozit legal,
Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov şi Biblioteca Universităţii Transilvania din
Braşov.
6. Difuzarea revistei .................................................... partenerilor de schimb internaţional de
publicaţii ai Bibliotecii.
V. Obligaţiile Colegiului Editorial:
1. Menţionarea pe coperta revistei a Editurii Universităţii "Transilvania" din Braşov.
2. Plata cheltuielilor de editare a publicaţiei în format ...................................
3. Prezentarea copertei şi a subcopertei în vederea verificării şi acceptării spre publicare de
către Editura Universităţii "Transilvania" din Braşov.
4. Asigurarea calităţii conţinutului publicaţiei.
5. Îndeplinirea obligaţiilor legale privind dreptul de autor.
6. Predarea materialului pentru editare.
7. Predarea către Editura Universităţii a unui număr de xx exemplare cu următoarele
destinaţii:

a.
b.
c.
d.
e.

6 ex. Biblioteca Naţională a României – Depozit Legal
1 ex. Biblioteca Judeţeană "George Bariţiu" Braşov
3 ex. Biblioteca Universităţii Transilvania, fond de consultare colecţii
XX ex. Schimbul interbibliotecar internaţional de publicaţii
XX ex. Schimb interbibliotecar naţional.

VI. Recepţia lucrărilor
Recepţia lucrării se va face pe bază de Proces-verbal de recepţie a publicaţiilor, care va constitui
dovada îndeplinirii obligaţiilor asumate prin Convenţia de colaborare.
VII. Circumstanţe neprevăzute/forţă majoră
În cazul unor circumstanţe neprevăzute sau în caz de forţă majoră, aşa cum este prevăzută de lege,
care afectează prevederile din prezenta convenţie de colaborare, nici una din părţile convenţiei nu
răspunde de neexecutare la termen sau executare necorespunzătoare.
VIII. Clauze finale
Această Convenţie va intra în vigoare în momentul în care va fi semnată de părţi.
Modificarea Convenţiei se poate efectua cu acordul părţilor, prin act adiţional.
Prezenta Convenţie de Colaborare a fost întocmită în 2(două) exemplare: 1 exemplar pentru
Editură, 1 exemplar pentru Colegiul editorial.
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