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Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art.1. Prezentul regulament se referă la modul de organizare şi funcţionare a 

Tipografiei. 
 
Art.2. Tipografia aparţine Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca şi îşi desfăşoară 

activitatea în directă colaborare cu editura Proprie “UT PRESS”. 
 
Art.3. Sediul Tipografiei  se află în incinta Cantinei, str.Observatorului nr. 34, etaj.I 

pentru activitatea de tipar şi subsol pentru activitatea de legatorie. 
 
Art.4. Activitatea tipografiei se desfăşoară cu sprijinul material, financiar şi 

administrativ al Universităţii, iar veniturile obţinute sunt de drept ale instituţiei. 
 
 
Capitolul  II. MISIUNE, OBIECT DE ACTIVITATE, VALORI 
 
 
Art.5.  Tipografia are misiunea de a susţine: 
  Procesul de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, prin lucrările tipărite; 
 Activitatea  tuturor compartimentelor funcţionale ale Universităţii (Rectorat, 

secretariate facultăţi, servicii, oficii, compartimente şi birouri); 
 
Art.6. Obiectul de activitate al tipografiei este tipărirea de lucrări didactice şi 

ştiinţifice (cursuri, îndrumătoare, buletine ştiinţifice etc.) în interesul procesului de 
învăţământ, precum şi multiplicarea formularisticii interne. 

 
Art.7 Prin activitatea desfăşurată dorim să oferim clienţilor noştri toată gama de 

servicii tipografice, de la consultanţă în realizarea materialelor tipărite, până la tipărire şi 
consultanţă în modul de utilizare şi în definirea circuitului produselor tipografice livrate 
clienţilor. 

 
Art. 8. Valorile pe care le-am definit drept coordonate principale ale modului de 

punere în practică a obiectului de activitate sunt: 
  Promptitudinea executării comenzilor asigură tipografiei un flux continuu al 

activităţii permiţând totodată să ofere partenerilor termene de livrare cât mai 
scurte; 

 Flexibilitatea în execuţia comenzilor a fost impusă de necesitatea realizării 
unei game  diverse de produse solicitate;  

 Calitatea este valoarea fundamentală pentru întreaga activitate a tipografiei 
urmărindu-se ca produsele să se situeze la cele mai înalte standarde de 
calitate; 

 
 
CAPITOLUL  III. DOTAREA TEHNICĂ 
 

Art. 9. Dotarea tehnică a Tipografiei constă din următoarele maşini şi aparate 
Pregătire 

 Calculator Dell Vostro 200 
 Maşină pentru expus plăci tipografice presensibilizate 
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Execuţie 
 Echipament  pentru multiplicat documente Xerox WCP 175 
 Copiator color Xerox Docucolor 250 
 Multiplicator digital tip Ricoh VT 3800 
 Multiplicator digital tip Rex Rotary 6123 
 Maşină offset  tip Romayor 313 - 2 bucăţi 
 

Finisare 
 Ghilotină pentru hârtie – 2 bucăţi 
 Colator TC 5100 
 Maşină de legat la cald Lamibind 420 
 Maşină de biguit 
 Maşină de găurit – 2 bucăţi 
 Maşină de capsat cu sârmă 
 Maşină de tăiat tip Papscher 
 Maşină de tăiat tip Angher 

 
Art.10. Tehnologia de lucru folosită este formată din: 

 
 Tehnica reproducerii pe Rizograf  

 
Pe Rizograf se pot tipări lucrări cu un conţinut redus de figuri, la tiraje mai mari de 

100 exemplare, pe hârtie tipar offset de 70 g/mp, la o calitate bună şi costuri mai reduse. 
In acest caz manuscrisul de reprodus  se predă listat  pe hârtie pe o singură faţă, cu 

intensitate mare pentru a obţine un text cât mai negru şi imagini clare, fără linii foarte 
subţiri, fără multe chenare negre sau fonduri gri. 

Formatul manuscrisului poate avea următoarele dimensiuni: 
 Format final A4, B5 (17/24 cm), A5 
 Format A4 dar se doreşte micşorare la alte formate. In acest caz trebuie avut în 

vedere  faptul că totul vine micşorat proporţional cu un anumit procent, ceea ce 
duce la reducerea caracterelor şi a figurilor. 

Se recomandă listarea manuscrisului la format  final 
Tipărirea prin acest procedeu necesită o durată mai mare de timp atât pentru tipar, 

unde se efectuează matriţe pentru fiecare 2 pagini, cât şi pentru legătorie unde sunt 
necesare mai multe faze pentru obţinerea blocului de carte. Se utilizează matriţe de hârtie 
care nu se mai pot refolosi în cazul în care se doreşte retipărirea lucrării.  

Costurile aferente tipăririi scad proporţional cu creşterea  tirajului.  
 

 Tehnica  reproducerii digitale 
 

Tiparul digital permite realizarea tipăriturilor rapid şi direct de pe computer fără a 
mai fi nevoie de plăci tipografice sau de timp pentru montaj. 

Pe imprimantele multifuncţionale tip Xerox se pot tipări orice tip de lucrări, de la text 
simplu până la figuri foarte complexe, cu poze negre sau multe nuanţe  de gri, de la tiraje 
foarte mici până la tiraje mari,  utilizându-se hârtie xerox A4 de 80 g/mp. 

Pentru a utiliza această metodă de tipar manuscrisul se predă pe suport electronic, 
într-un singur fişier PDF, redactat la format final A4, B5, A5, cu margini mirror. Pentru 
lucrările redactate în Word nu ne asumăm răspunderea în cazul deplasării conţinutului sau 
a imaginilor. 

Timpul necesar pentru finalizarea unei lucrări pe tipar digital este foarte scurt 
comparativ cu tehnica   Rizograf, obţinându-se  o calitate deosebită a imprimării. 
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CAPITOLUL IV. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI  
                           CONDUCEREA TIPOGRAFIEI 
 
 Art.11. Desfăşurarea optimă a activităţii tipografiei necesită următorul personal: 

 1 inginer – şef tipografie 
 3 fotoreproducători 
 4 legători manuali 
 1 tipăritor tipar plan 

 
Art.12. Conducerea internă a tipografiei este asigurată de un şef atelier, în funcţia 

de inginer. 
  
Art.13.Tipografia este subordonată Departamentului Bibliotecă  conform 

organigramei  (Anexa 1), are regulament propriu de organizare şi funcţionare. 
 

 
CAPITOLUL V. ACTIVITĂŢI ŞI SERVICII 

 
1. Tipărirea de cursuri, îndrumătoare şi lucrări ştiinţifice  
 
Art.14. Toate lucrările se vor efectua pe baza unei note de comandă, aprobată de 

Conducerea  Universităţii. 
 
Art.15. Nota de comandă (Anexa 2)  se va întocmi în două exemplare, trebuie să 

cuprindă următoarele: 
 denumirea lucrării; 
 autorul lucrării; 
 numărul total de pagini pentru un exemplar; 
 tiraj (număr total de exemplare); 
 numărul de exemplare pentru schimb interbibliotecar; 
 numărul de exemplare pentru vânzare; 
 numărul de exemplare pentru Depozitul legal; 
 numărul de exemplare destinat dreptului de autor; 
 numărul de exemplare destinate responsabilului de serie (exemplare pentru 

protocol) în cazul buletinelor ştiinţifice 
 operaţia solicitată; 
 format lucrare; 
 scopul lucrării; 
 

Art.16. Dreptul de autor reprezintă un procent de 10 % din tirajul total şi revine după 
caz, unui singur autor sau tuturor autorilor care au colaborat la apariţia materialului 
didactic. 

 
Art. 17. Depozitul legal este format din 7 exemplare din care 6 exemplare se trimit la 

Biblioteca  Naţională, iar 1 exemplar la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”. 
 
Art.18. Predarea produsului finit către Editura UTPRESS se face pe baza unui bon 

de predare (Anexa 3),  întocmit de gestionarul  tipografiei.  
 
Art.19. Buletinele  ştiinţifice se  predau la  magazia  Universităţii, pe baza unui bon 

de predare, întocmit de gestionarul  tipografiei. 
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2. Tipărirea  diverselor lucări pentru Rectorat  
 
 Art. 20. Tipografia tipăreşte pentru Rectorat următoarele tipuri de lucrări: 

 regulamente ; 
 rapoarte;  
 buletine informative; 
 anuarul absolvenţilor şi al cadrelor didactice; 
 manual de identitate vizuală; 
 materiale pentru reclamă şi  participarea la diverse manifestări, ş.a. 

 
Art.21. Predarea lucrărilor  executate către Rectorat se face pe baza unui bon de 

predare, întocmit de gestionarul tipografiei. 
 

3. Tipărirea formularisticii interne 
 
Art.22. Imprimatele necesare desfăşurării procesului de învăţământ pentru toate 

facultăţile şi departamentele  din cadrul Universităţii sunt: 
 cerere de înscriere, adeverinţe, broşuri promovare, raport de  activitate, 

suport de curs, afişe,  programe sesiuni ştiinţifice, broşură facultatea de 
construcţii, fişă evaluare cadre didactice, fluturaşi prezenatre, diplome,  
raport şcoală doctorală, formulare examene, formular taxe, centralizator 
rezultate examen, fişă de înscriere, fişă de împrumut, adeverinţă eliberare 
arhivă, postere, ecusoane, coperţi CD, afiş simpozion, afiş spectacol, 
legitimaţii student, permis intrare bibliotecă, certificat competenţă lingvistică 
ş.a.  

 imprimate necesare  desfăşurării concursului de admitere: fluturaşi, cerere de 
înscriere, broşuri  de admitere 

 
Art.23. Imprimatele necesare desfăşurării activităţii structurilor administrative ale 

Universităţii sunt: 
 fişă de magazie, bon de consum, registru ordonanţări de plată, bon de mişcare 

mijloace fixe, decont cheltuieli, registru prezentare viză CFI, afişe, permis 
intrare, condică de prezenţă ş.a; 

 registru evidenţă acces persoane, ghid preventiv pentru apărare împotriva 
incendiilor, plan de evacuare, afişe, broşuri, carnet procese verbale ş.a; 

 contracte de închiriere,  legitimaţii cămin, cartele de masă, decont cartele de 
masă, registru evidenţă studenţi cazaţi, situaţia vânzărilor bufete, borderou taxă 
meniu fix, foi de pontaj, recapitulaţie cartele de masă, situaţia vânzărilor a la 
carté, efective zilnice de masă, foaie de vărsământ, ordonanţare de plată, 
borderou pentru regia cămin, listă cartele de masă,  listă produse bufete, listă de 
inventariere, listă lucrări de întreţinere şi reparaţii curente, listă bunuri folosite în 
cameră, declaraţie de inventar, raport de gestiune zilnic, lista produse servite a 
la carté, propunere de angajare a unei cheltuieli ş.a. 

 
Art. 24. Multiplicarea acestor imprimate se face pe baza unei note de comandă, 

semnată de Conducerea Universităţii. 
 
Art. 25. Predarea lucrărilor către beneficiar  se face pe bază de semnătură pe nota de 

comandă . 
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4. Lucrări de legătorie 
 

Art. 26. Toate lucrările se vor executa pe baza unei note de comandă aprobată de 
conducerea Universităţii 

 
Art.27. Lucrările de legătorie care se execută în Tipografie sunt: 
 Copertarea  tuturor cursurilor, îndrumătoarelor şi lucrărilor ştiinţifice inclusiv 

regulamente,  rapoarte, buletine informative etc. 
 Broşare şi capsare diverse lucrări pentru compartimente, secretariate; 
 Legare în pânză diverse lucrări (registre, centralizator note etc.); 
 Confecţionare diverse lucrări (legitimaţii, mape protocol,mape evidenţă 

salariaţi etc.); 
 Legarea dosarelor pentru arhivă de la toate compartimentele funcţionale ale 

Universităţii; 
 Legarea Monitoarelor Oficiale pe luni şi ani, în dosare pentru arhivă; 
 Recondiţionare carte din fondul bibliotecii; 

 
5. Lucrări şi servicii executate contra cost 
 
Art.28. Tipul şi cuantumul serviciilor prestate contra cost în tipografie, sunt precizate 

în Anexa 4. 
 
 Art.29. Preţurile vor fi actualizate anual în funcţie de inflaţie şi de diversificarea 
ofertei de servicii. 
 
 
CAPITOLUL VI.  DISCIPLINA MUNCII ŞI CIRCUITUL 
                            DOCUMENTELOR ÎN TIPOGRAFIE 
 

Art.30. Programul de lucru al Tipografiei: 
 programul de lucru este de luni până vineri, între orele 7,30 – 15,30; 
 fiecare angajat trebuie să respecte programul de lucru, executând întocmai şi 

la timp sarcinile de serviciu; 
 fiecare angajat nu are voie să părăsească locul de muncă mai mult de 15 

minute fără înştiinţarea şefului direct. 
 

Art.31.Tipografia va fi solicitată doar pentru lucrările specificate în capitolul V din 
Regulament (Activităţi şi servicii), respectând programul de lucru şi procedurile precizate. 

 
Art.32. Comenzile se vor prelua de către şeful tipografiei, care hotărăşte executarea 

acestora în ordinea preluării, având prioritate lucrările executate pentru Rectorat. 
 
Art.33. Circuitul documentelor privind derularea activităţii Tipografiei va fi următorul: 
 primirea notelor de comandă (aprobate de şeful de catedră şi apoi de 

conducerea Universităţii) împreună cu manuscrisul aferent;  
 efectuarea calculului  economic, stabilirea preţului pe exemplar, întocmirea 

devizului sau a notei de încasare; 
 predarea lucrărilor executate către beneficiari (bon de predare editură, 

magazie  etc.); 
 evidenţierea pe comandă a consumului de materiale aferent; 
 predarea bonurilor de comandă în contabilitate pentru înregistrarea şi 

evidenţierea veniturilor şi cheltuielilor; 
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 urmărirea încasării contravalorii lucrărilor contra cost şi ataşarea unei copii a 
chitanţei la bonul de comandă 
 

 
CAPITOLUL VII. DISPOZIŢII FINALE 
 
 Art.34. Întreg personalul din tipografie trebuie să cunoască şi să respecte Normele 

de Securitate şi Sănătate în Muncă, participând periodic la instruire. 
 
 Art.35. Executarea lucrărilor urgente sau în afara programului de lucru, se va face 

numai cu avizul conducerii Universităţii. 
 
 Art.37. Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a Tipografiei intră în 

vigoare la data aprobării lui de către Senatul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


