
Declarație privind statutul de autor și transferul drepturilor de copyright 
către colectivul de redacție al revistei Symbolon 

 
Subsemnatul1  
poziție și afiliere: 
email: 
adresă poștală: 
 
cu privire la articolul cu titlul 
 
 
 
trimis redacției revistei Symbolon, declar următoarele: 
• Sunt  

autor unic al acestui articol; 
coautor împreună cu 

; 
• Am participat la activitatea de cercetare și redactare a manuscrisului și îmi asum în mod public 

responsabilitatea pentru conținutul acesteia; 
• Garantez că articolul meu este original, excepție făcând fragmente citate din diverse surse. 
• Manuscrisul, sau fragmente din el, nu a fost publicat în altă parte și nici nu este transmis pentru evaluare 

sau publicare către o altă publicație; 
• Textul, ilustrațiile și orice alte materiale incluse în manuscris nu lezează drepturi de autor sau orice alte 

drepturi ale vreunei persoane și au fost citate cu acuratețe; 
• Citarea este corectă și lucrarea nu conține elemente de plagiat. 
• Manuscrisul nu conține afirmații calomnioase sau ilegale și nu conține materiale sau instrucțiuni care ar 

putea provoca daune sau prejudicii. 
• Îmi asum întreaga răspundere și exonerez redacția revistei Symbolon de orice răspundere în cazul vreunei 

plângeri sau urmăriri în justiție care ar decurge din încălcarea garanțiilor mai sus menționate. 
• Sunt de acord cu utilizarea datelor personale de către revista Symbolon și editura UArtPress și sunt de 

acord cu publicarea numelui, afilierii și adresei de email in articol. 
• Sunt de acord cu cerințele formulate de colectivul de redacție în secțiunea Instrucțiuni pentru autori. 
• Subsemnatul acordă permisiunea redacției de a publica articolul menționat mai sus ca o contribuție către 

revistă. 
• Dacă articolul va fi acceptat pentru publicare, sunt de acord ca drepturile de autor să fie transferate gratuit 

către revista Symbolon și Editura UartPress. Transferul drepturilor de autor se referă exclusiv la drepturile 
de a-l publica, reproduce și adapta, pe o perioadă nelimitată de timp, inclusiv copii ale acestuia, traduceri, 
reproduceri fotografice, forma electronică (offline, online) sau orice alte reproduceri de natură similară. 
Sunt de acord ca articolul să fie așezat în pagină de echipa editorială pentru a-l face să corespundă 
formatului revistei, și site-ului acesteia. De asemenea, autorizez publicarea articolului meu complet pe 
site-ul web al revistei în regim de acces deschis conform licenței de tip Creative Commons 4.0 CC BY. 

• Sunt de acord ca articolul meu și datele mele personale să fie incluse în acțiuni de promovare ale revistei 
Symbolon, ale Editurii UArtPress sau ale Universității de Arte din Târgu Mureș cât și în diverse baze de 
date naționale și internaționale. 

 
 Data  Semnătura2 
  

 

 
1 Fiecare autor va completa propria declarație. Autorii vor trece titlul științific, numele și prenumele. 
2 Declarația, semnată și scanată se trimite împreună cu lucrarea la adresa symbolonjournal@gmail.com. 
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