
     
ACORD DE PUBLICARE 

 
 Numele autorului: …..................................................................................................... (denumit în continuare „Autorul”)  Afilierea instituțională: …........................................................................................... Contact (email și adresă instituțională): ............................................................  Titlul lucrării: …............................................................................................... (denumită în continuare „Lucrarea”)   Restituirea unei copii semnate a prezentului Acord de publicare în termen de 3-5 zile de la data primirii reprezintă o condiție esențială pentru publicarea Lucrării în Studia Universitatis Babeş-

Bolyai (denumită în continuare „Revista”). În cazul Lucrărilor cu autori multipli, fiecare Autor va semna câte o copie a Acordului de publicare. În cazul în care angajatorul Autorului deține drepturi de autor asupra Lucrării, Acordul de publicare va fi semnat de un delegat îndreptățit să confirme acceptarea clauzelor specifice ale documentului de față.  
A. TERMENE ȘI CONDIȚII GENERALE 

 Prin prezenta, Autorul declară următoarele: 
• Lucrarea trimisă este rezultatul cercetării originale și inovatoare și nu a mai fost (integral sau parțial) publicată anterior. În plus, Lucrarea nu se află în proces de publicare într-o altă revistă sau în acte de  conferință. 
• Conținutul Lucrării este autentic și nu încalcă dreptul de autor sau alte drepturi legale ale terților. Permisiunea scrisă de a reproduce (fragmente din) lucrări protejate de drepturi de autor cade în responsabilitatea exclusivă a Autorului. 
• În cazul Lucrărilor cu autori multipli, lista autorilor este completă și corectă. 
• Toate contribuțiile din partea eventualilor terți implicați în conceperea sau elaborarea Lucrării sunt menționate corespunzător. 
• Autorul a citit, a înțeles și se angajează să respecte clauzele prevăzute în Declarația 

de Etică și Malpraxis a Revistei disponibilă aici: http://studia.ubbcluj.ro/download/PEMS_EN.pdf   
B. TRANSFERUL DREPTURILOR DE AUTOR 

 
1. Prin semnarea Acordului de publicare în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Autorul îi transferă Revistei următoarele drepturi: 
• dreptul de a publica, republica, trimite, vinde sau distribui conținutul integral sau parțial al Lucrării, în edițiile electronice sau tipărite ale Revistei, în toate formatele cunoscute acum sau dezvoltate ulterior; 
• dreptul de a depozita copii ale Lucrării atât în arhivele (electronice sau tipărite) ale Revistei,  cât și în arhivele terților împuterniciți de Revistă.    



 

2. Se impune citarea și menționarea corespunzătoare a detaliilor de publicare inițială în 
Studia Universitatis Babeş-Bolyai pentru situațiile în care Autorul decide următoarele: 

• reproducerea, transmiterea sau diseminarea integrală sau parțială a Lucrării; 
• includerea integrală sau parțială a Lucrării într-o teză sau disertație; 
• extinderea Lucrării în format de carte sau includerea integrală sau parțială a Lucrării într-un volum de studii semnate de Autor; 
• traducerea Lucrării și publicarea aferentă în altă parte; 
• prezentarea și diseminarea copiilor Lucrării în cadrul unor reuniuni profesionale sau evenimente științifice.  

3. Calitatea de Autor al Revistei atrage după sine garantarea unor drepturi de folosință, după cum urmează: 
• dreptul de a face copii tipărite sau electronice ale Lucrării pentru uz personal sau profesional; 
• dreptul de a distribui copii tipărite sau electronice ale Lucrării pentru uzul personal sau profesional al colegilor din colectivul de cercetare; 
• dreptul de brevet asupra oricărui element sau proces descris ca atare în Lucrare sau orice alte drepturi similare derivate din conținutul Lucrării.  Autorul nu este obligat să solicite permisiunea explicită din partea Studia Universitatis Babeş-

Bolyai pentru situațiile descrise la punctele B.2. și B.3.  
4. Autorul se angajează să nu republice conținutul integral sau parțial al Lucrării într-o altă revistă sau în acte de conferință. Traducerea Lucrării și publicarea aferentă sunt posibile cu respectarea prevederilor de la punctul B.2.     Semnătură: ........................................................................................  Nume: …...............................................................................................  Dată: …..................................................................................................    Vă rugăm să trimiteți o copie scanată a Acordului de publicare completat și semnat la adresa de email a redacției. 


