În vederea creşterii atractivităţii Editurii Politehnica (EP) şi pentru a încuraja editarea
de carte didactică şi ştiinţifică, se introduce următoarea instrucṭiune de lucru cu autorii din
cadrul UPT:
A. La prima editare (primul tiraj):
A1. Carte didactică:
Tirajul (T) conţine: depozitul legal (DL=9 exemplare, fix), exemplarele destinate
comercializării (CV) şi drepturile de autor (DA = 10% x CV): T = DL + CV + DA.
CV se compune din cărṭile puse în vânzare în BOOKSHOP (CVL), exemplarele
suplimentare faṭă de DA solicitate ṣi plătite de autor (CP) ṣi tirajul cumpărat de
Biblioteca UPT (BUPT): CV = CVL + CP + BUPT. CVL se determină funcṭie de numărul
studenṭilor cărora li se adresează cartea (NS): CVL = (1/7) x NS. Numărul
exemplarelor cumpărate de biblioteca UPT (BUPT) se calculează în mod similar: BUPT
= (1/7) x NS.
A2. Carte ṣtiinṭifică:
Tirajul (T) conţine: depozitul legal (DL=9 exemplare, fix), exemplarele destinate
comercializării (CV) şi drepturile de autor (DA = 10% x CV): T = DL + CV + DA.
CV se compune din cărṭile puse în vânzare în BOOKSHOP (CVL), 4 exemplare
cumpărate de bibliotecă (BUPT) ṣi exemplarele suplimentare faṭă de DA solicitate ṣi
plătite de autor (CP): CV = CVL + CP + BUPT.
1. Pentru 40 ≤ T ≤ 100 EP creditează autorul pe durata a 12 luni de la semnarea
contractului de editare. Dacă după 12 luni CVL nu este epuizat, autorul este obligat
să plătească direct sau printr-o terţă persoană exemplarele nevândute, intrând în
posesia acestora;
2. Pentru tiraje decontate prin contracte (cercetare, sponsorizări etc.) se va achita de
către autor (sponsor etc.) întregul tiraj care va reveni acestuia, mai puṭin DL. Acest
tiraj nu poate fi supus comercializării, el fiind distribuit în mod gratuit;
3. Dacă decontarea acoperă parṭial preṭul tirajului, atunci autorului îi revine numărul
de exemplare din tiraj în proporṭia în care a fost acoperită finanṭarea (mai puṭin DL).
Aceste exemplare vor fi distribuite gratuit, restul fiind supus comercializării cu
creditare de către UPT pe durata a 12 luni;
4. Dacă autorul doreṣte tiraje suplimentare pentru comercializare, acestea se vor trata
separat (punctul B).
B. Tiraje suplimentare (prin retipărire, cu acelaṣi ISBN):
B1. Carte didactică:
Tirajul conţine: T=DA+CV.
DL = 0
CV = CVL + BUPT1) + CP
CVL = (1/7) x NS
1)Dacă

este cazul, la comada BCUPT. Altfel BUPT = 0.

B2. Carte ṣtiinṭifică:
Tirajul conţine: T = DA + CV
DL = 0.
CV = CVL + BUPT1) + CP.
1)Dacă

este cazul, la comada BCUPT. Altfel BUPT = 0.

1. Pentru T ≤ 100 EP creditează autorul pe durata a 12 luni de la semnarea contractului
de editare. Dacă după 12 luni CVL nu este epuizat, autorul este obligat să plătească
exemplarele nevândute direct, sau printr-o terţă persoană, intrând în posesia
acestora. Tirajele suplimentare se pot realiza doar după epuizarea integrală a
stocului supus vânzării din tirajul precedent;
2. Pentru tiraje suplimentare decontate prin contracte (cercetare, sponsorizări etc.) se
va achita de către autor (sponsor etc.) întregul tiraj, care va reveni autorului. Acest
tiraj nu poate fi supus comercializării, el fiind distribuit în mod gratuit.
3. Dacă decontarea acoperă parṭial preṭul tirajului, atunci autorului îi revine numărul
de exemplare din tiraj în proporṭia în care a fost acoperită finanṭarea. Aceste
exemplare vor fi distribuite gratuit, restul fiind supus comercializării, cu creditare
de către UPT pe durata a 12 luni;
4. La tirajele suplimentare drepturile de autor pot fi acordate şi în bani, în cuantum de
10% x CVL, funcţie de opţiunea autorului (autorilor), după epuizarea CVL.
C.

Cărţile pe suport electronic, vor fi creditate integral de EP, pe durata a 12 luni de la
semnarea contractului de editare, cu excepṭia celor care fac obiectul unor contracte
(cercetare, sponsorizări etc.).

