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CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art.1
Prezentul regulament stabileşte cadrul general de organizare şi funcţionare al „Standului de carte” 
înfiinţat prin Hotărârea Biroului Senatului UEMR nr. 4/4 din data de 01.02.2010 în cadrul Tipografiei 
Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Art.2
Standul de carte are ca scop vânzarea lucrărilor publicate de Editura Eftimie Murgu: cursuri, manuale, 
tratate, cărţi, îndrumătoare etc., studenţilor, cadrelor didactice, precum şi altor persoane fizice şi 
juridice interesate.

CAPITOLUL II: Misiune şi obiective

Art.3
Standul de carte are misiunea de a sprijini procesul de învăţământ şi cercetare din Universitatea 
„Eftimie Murgu” din Reşiţa şi de a susţine dezvoltarea Editurii Eftimie Murgu prin difuzarea 
volumelor editate de aceasta. 

Art.4
Principalele obiective ale Standului de carte sunt:

(1) Punerea la dispoziţia studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor din universitate, din 
învăţământul superior în general şi din viaţa economico-socială a judeţului, a materialelor 
purtătoare de informaţie apărute în editura universităţii, facilitând astfel accesul acestora la 
noutăţile din învăţământ, ştiinţe, cultură, tehnică, tehnologie etc.

(2) Sprijinirea cadrelor didactice din UEMR în vederea promovării materialelor didactice 
realizate pentru studenţi şi a rezultatelor cercetării ştiinţifice.

CAPITOLUL III: Structura organizatorică

Art.4
(3) Standul de carte funcţionează în corpul de clădire D, etajul 1, în cadrul Bibliotecii UEMR.

(4) Programul de lucru al Standului de carte se stabileşte în funcţie de programul de lucru al 
Bibliotecii UEMR şi va fi de 4 ore pe zi lucrătoare.

(5) Persoana angajată pentru desfăşurarea activităţii din cadrul Standului de carte este 
subordonată direct directorului Tipografiei UEMR şi colaborează cu directorul Editurii 
Eftimie Murgu, şeful Departamentului TIC şi directorul Direcţiei Generale Administrativ –
Financiare.

CAPITOLUL IV: Activităţii şi servicii

Art.5
(1) Producţia editorială se difuzează de Editura Eftimie Murgu şi Tipografia UEMR prin Standul 

de carte.
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(2) Lansarea şi difuzarea lucrărilor se poate realiza de către autorul cărţii în colaborare cu 
directorul Editurii Eftimie Murgu şi cu directorul Tipografiei UEMR.

Art.6
(1) Tipografia UEMR stabileşte preţul de vânzare al cărţii (lucrării). Acesta va cuprinde:

- cheltuielile cu tipărirea;
- alte cheltuieli.

În vederea asigurării unor preţuri accesibile studenţilor, Universitatea „Eftimie Murgu” va 
subvenţiona parţial preţul volumelor puse în vânzare, astfel încât acesta să nu depăşească     
0,1 RON/pagină.

(2) Evidenţa publicaţiilor comercializate prin Standul de carte se va înregistra în fişa de magazie 
de către gestionarul – vânzător. La sfârşitul fiecărei luni se va face confruntarea datelor din fişa 
de magazie cu datele din contabilitate.

(3) Gestionarul – vânzător întocmeşte nota de recepţie internă (NRI) la primirea stocului de 
publicaţii de la Tipografia UEMR şi Editura Eftimie Murgu, care va cuprinde:
 titlurile volumelor predate/primite;
 codurile unice de înregistrare UEMR. Acestea se vor afişa la Standul de carte, spre 

informarea cumpărătorilor;
 numărul de volume;
 preţul unitar. 

(4) Gestionarul - vânzător va preda zilnic la caseria UEMR, suma încasată din vânzarea 
publicaţiilor.

CAPITOLUL V: Dispoziţii finale

Art.7
(1) Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării de către Biroul Senatului al UEMR.

(2) Regulamentul poate fi modificat la propunerea motivată a directorului Tipografiei UEMR şi a  
directorului Editurii Eftimie Murgu, cu aprobarea Biroului Senatului UEMR.
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Capitolul I: Dispoziţii generale

Art.1

Prezentul regulament stabileşte cadrul general de organizare şi funcţionare al „Standului de carte” înfiinţat prin Hotărârea Biroului Senatului UEMR nr. 4/4 din data de 01.02.2010 în cadrul Tipografiei Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Art.2

Standul de carte are ca scop vânzarea lucrărilor publicate de Editura Eftimie Murgu: cursuri, manuale, tratate, cărţi, îndrumătoare etc., studenţilor, cadrelor didactice, precum şi altor persoane fizice şi juridice interesate.

Capitolul II: Misiune şi obiective

Art.3

Standul de carte are misiunea de a sprijini procesul de învăţământ şi cercetare din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi de a susţine dezvoltarea Editurii Eftimie Murgu prin difuzarea volumelor editate de aceasta. 



Art.4


Principalele obiective ale Standului de carte sunt:


(1) Punerea la dispoziţia studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor din universitate, din învăţământul superior în general şi din viaţa economico-socială a judeţului, a materialelor purtătoare de informaţie apărute în editura universităţii, facilitând astfel accesul acestora la noutăţile din învăţământ, ştiinţe, cultură, tehnică, tehnologie etc.

(2) Sprijinirea cadrelor didactice din UEMR în vederea promovării materialelor didactice realizate pentru studenţi şi a rezultatelor cercetării ştiinţifice.

Capitolul III: Structura organizatorică

Art.4

(3) Standul de carte funcţionează în corpul de clădire D, etajul 1, în cadrul Bibliotecii UEMR.


(4) Programul de lucru al Standului de carte se stabileşte în funcţie de programul de lucru al Bibliotecii UEMR şi va fi de 4 ore pe zi lucrătoare.

(5) Persoana angajată pentru desfăşurarea activităţii din cadrul Standului de carte este subordonată direct directorului Tipografiei UEMR şi colaborează cu directorul Editurii Eftimie Murgu, şeful Departamentului TIC şi directorul Direcţiei Generale Administrativ – Financiare.

Capitolul IV: Activităţii şi servicii


Art.5

(1) Producţia editorială se difuzează de Editura Eftimie Murgu şi Tipografia UEMR prin Standul de carte.

(2) Lansarea şi difuzarea lucrărilor se poate realiza de către autorul cărţii în colaborare cu directorul Editurii Eftimie Murgu şi cu directorul Tipografiei UEMR.


Art.6

(1) Tipografia UEMR stabileşte preţul de vânzare al cărţii (lucrării). Acesta va cuprinde:

· cheltuielile cu tipărirea;

· alte cheltuieli.

În vederea asigurării unor preţuri accesibile studenţilor, Universitatea „Eftimie Murgu” va subvenţiona parţial preţul volumelor puse în vânzare, astfel încât acesta să nu depăşească     0,1 RON/pagină.


(2) Evidenţa publicaţiilor comercializate prin Standul de carte se va înregistra în fişa de magazie de către gestionarul – vânzător. La sfârşitul fiecărei luni se va face confruntarea datelor din fişa de magazie cu datele din contabilitate.


(3) Gestionarul – vânzător întocmeşte nota de recepţie internă (NRI) la primirea stocului de publicaţii de la Tipografia UEMR şi Editura Eftimie Murgu, care va cuprinde: 

· titlurile volumelor predate/primite;

· codurile unice de înregistrare UEMR. Acestea se vor afişa la Standul de carte, spre informarea cumpărătorilor;

· numărul de volume;


· preţul unitar. 

(4) Gestionarul - vânzător va preda zilnic la caseria UEMR, suma încasată din vânzarea publicaţiilor.


Capitolul V: Dispoziţii finale


Art.7

(1) Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării de către Biroul Senatului al UEMR.

(2) Regulamentul poate fi modificat la propunerea motivată a directorului Tipografiei UEMR şi a  directorului Editurii Eftimie Murgu, cu aprobarea Biroului Senatului UEMR.
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