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Editura University Press Târgu Mureş     Nr. de înregistrare   

        ............../................... 

 

 

CERERE DE APROBARE A EDITĂRII/PUBLICĂRII UNEI CĂRŢI / MATERIAL DIDACTIC SAU 

ŞTIINTIFIC LA EDITURA “UNIVERSITY PRESS” TÂRGU MUREȘ 

(avem rugămintea de a marca în document căsuţele corespunzătoare cererii Dvoastră!) 

 

Subsemnatul ........................................................................................................................ 

În Calitate de (editor coordonator/autor/coautor)……………………………….............................. 

Afiliat la Instituţia ................................................................................................................. 

Facultatea (dacă e cazul)  ...................................................................................................... 

Departamentul (dacă e cazul)  .............................................................................................. 

Disciplina (dacă e cazul)  ....................................................................................................... 

Date de contact (e-mail, telefon)................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

solicit aprobarea editării/publicării unei:  cărţi didactice , cărţi ştiinţifice , colecție de volume 

, volum de ”proceedings papers ,  revistă , alt tip de material didactic sau științific  - 

specificați ....................................................................................................... 

la Editura University Press Târgu Mureș, a Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş,  

Lucrarea având titlul  

.............................................................................................................................................. 

Autorii: 

Autor 1................................................................................................................................. 

Calitatea (editor coordonator/autor /coautor)………………………………........................... 

Autor 2................................................................................................................................. 

Calitatea (editor coordonator/autor /coautor)………………………………........................... 
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Autor n................................................................................................................................. 

Calitatea (editor coordonator/autor /coautor)………………………………........................... 

 În sprijinul cererii mele, anexez următoarele documente în original, respectiv în 

format electronic pe un suport CD/DVD: 

1.   Formularul CIP cu descrierea cărţii (Anexa 03) 

2.  Draftul cărţii printat pentru Consiliul de Administraţie al UMFST G.E. Palade din Târgu 

Mureș 

3.  Justificarea rezultatului raportului plagiat (dacă se solicită de către Editură) 

 În sprijinul cererii, Editura va anexa următoarele documente: 

4.  Rapoartele de evaluare a doi referenţi ştiinţifici, conform modelului (Anexa 02) – 

prezenta rubrică se completează de către Editura University Press Târgu Mureș (referenții sunt 

numiți și contactați în vederea solicitării evaluării lucrării de față în sistem anonimizat, exclusiv 

de către Editura University Press Târgu Mureș) 

 Referent 1.............................................................................................................. 

 Afiliere Referent 1 ................................................................................................. 

 Referent 2.............................................................................................................. 

 Afiliere Referent 2 ................................................................................................. 

5.  Raportul de verificare al plagiatului (în cazul cărților cu ISBN) 

 Autorii menţionaţi mai sus doresc  / nu doresc  ca tipărirea cărţii să se efectueze 

în cadrul Centrului de Copiere University Press, UMFST G.E. Palade din Târgu Mureș. 

 Doresc să menţionez faptul că asigurarea resurselor financiare necesare tipăririi 

cărţii se va face: 

  Din surse proprii ale autorilor 

  Din surse proprii ale instituţiei externe UMFST G.E. Palade Târgu Mureș 

  Din granturi/proiecte în care autorul/autorii sunt membrii. Detalii de identificare 

ale proiectului/grantului din care se finanţează editarea/publicarea (ID proiect/grant, instituţia 

care a acordat grantul etc) .................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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  Alte surse (sponsorizări, surse private etc). Detalii legate de sursa de finanţare 

............................................................................................................................................ 

  Din resursele financiare ale UMFST G.E. Palade din Târgu Mureș 

 Distribuirea/comercializarea cărţii editate/publicate se va face (este posibilă 

selecţia multiplă a variantelor): 

  Prin Librăria UMFST G.E. Palade din Târgu Mureș 

  Ca şi diseminare a rezultatelor unui proiect/grant. Specificaţii detaliile (ID 

proiect/grant, instituţia care a acordat grantul, modalitatea de diseminare etc)  

............................................................................................................................................. 

  Prin reţele de comercializare locale/naţionale (librării, lanţuri media etc), pe 

răspunderea autorilor cărţii 

  Alte modalităţi. Specificaţi.................................................................................... 

 

 Autorii menționați mai sus sunt de acord cu cesionarea drepturilor de autor/autori 

către Editura University Press.  

Declar că întreaga carte/material didactic/ştiinţific predată spre editare este 

originală, respectă regulile de etică a publicării și îmi asum întreaga răspundere pentru 

conţinutul ei, respectiv nu este depus și supus procesului de evaluare la o altă editură. 

 

Localitatea ……………………...   Data .........../…..…/.............. 

Solicitant (autor/autori):     numele complet și semnătura      

…………………………………………………………………………………………………………. 

4. Raport antiplagiat: se anexează de către Editură 

  

        Rezoluţia CA 

      Aprobat ,    Respins, 

 

 


