REGULAMENTUL DE PUBLICARE
1. Dispoziţii generale
Prezentul document reglementează relaţiile dintre Editură și autori/redactori/traducători.
Sarcina Editurii este publicarea cărţilor, a studiilor şi lucrărilor în primul rând a membrilor
Comunităţii Magnificat, dar şi a altor autori ale căror materiale corespund cu doctrina Bisericii
Catolice şi cu intenţiile editoriale ale editurii ca atare. Editura este abilitată să publice şi
volumele cu caracter de atelier redactate în urma diverselor manifestări organizate de către
Comunitate, precum si editarea de reviste, de foi volante şi de materiale multimedia (filme,
audiobook-uri etc.).
În cazuri justificate, pe baza unui protocol scris, Editura publică şi lucrări din afara
Comunităţii sau a altor instituţii care respectă criteriile şi crezurile Bisericii Catolice şi
intenţiile editoriale ale Comunităţii Magnificat. În aceste cazuri condiţiile editării sunt stabilite
printr-un contract semnat între părţi, iar autorul/traducătorul/instituţia care intenţionează să
publice la Editura Ruah trebuie să posede “imprimatur” sau “nihil obstat” pentru lucrarea
respectivă din partea unei autorităţi bisericeşti catolice.
Editura Ruah funcţionează pe bază de plan editorial. Acesta stabileşte seria manuscriselor
în curs de editare, iar dacă este cazul, a tirajului, precum şi a detaliilor procesului de editare.
Editarea publicaţiilor de către Editura Ruah se efectuează în mod gratuit. Autorii nu sunt
remuneraţi pentru manuscrisele încredinţate Editurii spre publicare, decât în urma unei decizii a
Consiliului de Administraţie a Comunităţii Magnificat, care stabileşte şi quantumul de
remuneraţie sau alte modalități în acord cu aceștia.
Editura publică volume în limba română, dar poate publica şi în alte limbi în funcţie de
necesitate şi de cerere.
Editura Ruah publică numai lucrări originale. În cazul în care Consiliul de Administraţie
decide publicarea unei lucrări deja apărute, lucrarea se va republica cu acordul celui care deține
drepturile (autorul și/sau prima editură). Editura Ruah poate publica şi lucrări care aparţin
domeniului public sau care nu mai fac obiectul drepturilor de autor.
În cazul unor litigii rezultate din republicare autorul poartă responsabilitatea. Dacă se
dovedeşte culpabilitatea autorului, Editura va refuza publicarea lucrărilor ulterioare ale
autorului în cauză.
Baza legală a publicării o reprezintă contractul de publicare, care este acordul scris între
Editură şi autor/redactor/traducător şi care stabileşte: obligaţiile părţilor, condiţiile de
publicare, durata contractului, titlul lucrării (în limbile: română, franceză şi engleză), caracterul
operei, seria în cadrul căreia va apare lucrarea (când este cazul), tirajul lucrării, precum şi
numărul de pagini.
Editarea pe viitor a unor reviste la Editura Ruah, precum şi condiţiile de editare vor fi
reglementate prin documente aparte.

2. Condiţii de publicare
Editura demarează procedura de publicare pe baza unei cereri depuse de către autor.
Cererea va fi însoţită de lucrarea editată în format electronic şi de o declaraţie de asumare a
responsabilităţii autorului, potrivit căreia lucrarea nu lezează drepturile de autor ale altor
persoane. În cazul traducerilor şi a reproducerilor de orice tip (scrise, auditive, vizuale şi audiovizuale), pentru editare este necesară toată documentaţia de copyright.
Decizia referitoare la publicarea manuscriselor este luată de Consiliul de Administraţie al
Asociaţiei Comunitatea Magnificat şi consemnată în scris, după ce manuscrisul a fost examinat
şi avizat de către Comitetul Editorial.
Manuscrisele sunt publicate în ordinea sosirii lor la editură, în funcţie de avansarea lor
prin fazele lucrărilor editoriale (evaluare, technoredactare, corectură), respectiv în funcţie de
posibilităţile financiare. Consiliul de Administraţie al Asociaţiei Comunitatea Magnificat poate
modifica această ordine, în cazuri justificate, ţinând cont de priorităţile Comunităţii.
Editura Ruah publică numai volume evaluate prealabil de către Comitetul editorial, care
sunt prevăzute cu cod ISBN, şi în format unic, stabilit de către Editură. Editura poate publica şi
cărţi electronice, prevăzute cu coduri ISBN (e-book) sau fără coduri ISBN, în condiţiile legii.
Lucrările editoriale (evaluare, redactare, technoredactare, respectiv corectura lingvistică)
pot fi asigurate, dacă este cazul şi de către Editură.
Autorul are dreptul de a solicita executarea lucrărilor editoriale şi a lucrărilor de tipar cu
parametrii superiori celor oferite de Editură, dacă acesta (autorul) suportă cheltuielile
suplimentare. Editura va trimite manuscrisul spre evaluare Comisiei editoriale în cel mult 10
zile de la primire. Editura are dreptul de a refuza publicarea manuscrisului dacă respectiva
Comisie editorială nu avizează publicarea manuscrisului.
Comisia editorială are la dispoziţie cel mult o lună pentru evaluarea manuscrisului.
Evaluarea se va face pe baza criteriilor de evaluare stabilite de către Editură. În urma evaluării,
se va decide dacă manuscrisul poate fi publicat în forma depusă sau va propune autorului
anumite corectări înainte de publicare. În acest caz, i se va comunica autorului că nu se
recomandă deocamdată publicarea în forma iniţială şi i se vor aduce la cunoştinţă corectările
propuse. Autorul este obligat să ia în considerare modificările propuse de către comisie și să
finalizeze din nou manuscrisul, ţinând cont de acestea. Editura fixează şi un termen de
finalizare a manuscrisului. Autorul are dreptul de a se consfătui cu comisia editorială cu privire
la rectificările recomandate. Autorul poate contesta corectările propuse, Editura însă are dreptul
de a refuza publicarea dacă nu se ajunge la consens cu autorul.
În cazul în care autorul/redactorul nu respectă termenul limită stabilit de către Editură
pentru finalizarea manuscrisului (efectuarea modificărilor, a corectărilor indicate de Comisia
editorială, sau pe parcursul discuţiilor purtate între autor şi comisie), Editura renunţă la
publicare.
Manuscrisul tehnoredactat şi corectat – înainte de tipărire – se verifică de către autor.
Exemplarul de imprimat va fi verificat încă o dată de către corectorul lingvistic si secretarul de
redacţie.
Planul coperţii va fi conceput și executat de către Editură conform formatului stabilit de
aceasta. Autorul va avea posibilitatea de a-și exprima opinia în această privinţă, însă nu poate
disputa elementele unitare de formă și aspect ale publicaţiilor Editurii.
Editura are dreptul de a alege colecţia în care să fie editat un anumit volum, în funcţie de
planul ei editorial. Autorul are însă dreptul de a refuza această atribuire de colecţie.
Editura are dreptul de a reedita orice publicaţie, fără modificări. Publicarea unei ediţii noi,
modificate, poate fi iniţiată de către ambele părţi şi necesită acordul acestora.
Prezentul regulament a fost aprobat de către Consiliul de Administraţie al
Asociaţiei Comunitatea Magnificat în sedinţa din 20 mai 2011.

