DECLARAȚIE COPYRIGHT
Revista “INMATEH-Agricultural Engineering”
Bucuresti, Bvd. Ion Ionescu de la Brad nr.6, Sector 1, Cod postal 013813, ROMÂNIA

Titlul revistei: “INMATEH-Agricultural Engineering”
Titlul articolului : ....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Numele complet al autorilor (în ordinea în care apar pe articol):
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Nume, adresa etc. autorului
corespondent: ..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Telefon: ..............................................................................
E-mail: ................................................................................
Telefon Mobil: .....................................................................

În numele tuturor autorilor, ca şi autor corespondent al articolului, garantez că:
a) Articolul prezent îmi/ne aparține şi este rezultatul cercetărilor proprii;
b) Toţi autorii au participat la scrierea articolului într-un mod substanţial şi sunt pregătiţi să îşi asume
responsabilitatea publică pentru conținutul prezentat;
c) Toţi autorii cunosc conținutul articolului şi au aprobat ca acesta să fie publicat;
d) Articolul nu a fost publicat şi nu este luat în considerare pentru a fi publicat în altă publicație;
e) Textul, ilustrațiile, precum și orice alte materiale incluse în manuscris, nu încalcă nici un drept de autor
existent sau alte drepturi;
f) Am transferat toate drepturile financiare, în special de prelucrare, reproducere, reprezentare, de
imprimare, de distribuţie şi transmiterea online în favoarea revistei “INMATEH-Agricultural Engineering” cu
nici un fel de limitare. Exceptând cele spuse anterior, autorul/autorii, sau dacă este cazul, angajatorul
autorului/autorilor, reţine/rețin toate drepturile de proprietate, altele decât drepturile de autor, cum ar fi: a)
drepturi de brevet; b) dreptul de a utiliza, cu titlu gratuit, toate părțile din acest articol pentru viitoarele lucrări ale
autorului/autorilor în cărţi, cursuri, predarea la clasă, sau prezentări orale; c) dreptul de a reproduce articolul
pentru propriile sale/lor scopuri, cu condiția ca, copiile să nu fie oferite spre vânzare.
g) Reproducerea, postarea, transmiterea sau altă distribuție sau utilizare a articolului sau orice material
conținut în acesta, în orice mediu, este permisă, cu condiția ca să se facă citare a revistei “INMATEHAgricultural Engineering” ca editor, adecvat în formă și conținut, după cum forma: Titlul articolului,
autorul/autorii, titlul revistei și volumului/numărului, anul obținerii dreptului de autor.
h) Ca şi autor corespondent, eu garantez de asemenea, că revista “INMATEH-Agricultural
Engineering” nu va fi trasă la răspundere pentru toate cererile de drepturi de autor de orice terță parte sau în
procese care pot fi depuse în viitor, și că voi fi singura persoană care va răspunde în astfel de cazuri. De
asemenea, garantez că articolul nu conține afirmații defăimătoare sau ilegale, autorul/autorii nu au folosit pe
parcursul cercetărilor nici o metodă sau materiale ilegale, autorul/autorii au obținut toate autorizațiile legale
referitoare la cercetare și autorul/autorii a/au aplicat principiile etice în timpul cercetării.
Numele complet al Autorului corespondent: Semnătura:

…………………………………………….

