
ANEXA 1 

Universitatea „Dunărea de Jos” – Galați 
 B I B L I O T E C A 

 
Formular  înregistrare  document în depozitul digital ARTHRA 
 

Titlul lucrării: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Autori: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Modalitate de acces pentru utilizatori: 

1. Acces deschis pe internet la  documentul  integral:    DA.....    NU..... 

2. Acces pe bază de utilizator și parolă la documentul integral:   DA.........   NU........ 

3. Perioadă de restricţie pentru accesul la textul integral:   DA.........    NU...... 

Data începerii restricţiei: ................................... 

Data încetării restricţiei: .................................... 

Lucrarea a fost publicată anterior:   DA.............. NU............... 

(Atenție! Dacă lucrarea a fost publicată la o altă editură, nu la editura universității, editură care are 

dreptul de distribuire a acesteia, această lucrare nu poate fi inclusă în depozitul digital ARTHRA fără 

obținerea acestei permisiuni de la editura respectivă) 

Dacă lucrarea nu a fost publicată, bifați una din licențele Creative Commons sub care ați vrea ca 

lucrarea să fie distribuită în acces deschis  (opțional): 

 
Tip licență Creative 

Commons 
Descriere Opțiune 

(DA/NU) 

 

Atribuire 
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ro/legalcode  

 

 

Atribuire-Distribuire în condiții identice 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ro/legalcode  

 

 

Atribuire-Fără modificări 
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/ro/legalcode  

 

 

Atribuire-Necomercial 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ro/legalcode  

 

 

Atribuire-Necomercial-Distribuire în condiții identice 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ro/legalcode  

 

 

Atribuire – Necomercial- Fără modificări 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ro/legalcode  
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ANEXA 1 
 
LICENŢĂ DE DISTRIBUIRE NON-EXCLUSIVĂ 
 
 Prin semnarea acestei licenţe şi trimiterea documentului / documentelor, Dv. (autorul / autorii 
sau deţinătorii / proprietarii de copyright) încredinţaţi Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi (UDJG), cu 
titlu gratuit, dreptul non-exclusiv de a reproduce, transpune / converti (după cum este definit mai jos), şi / 
sau de a distribui ceea ce aţi trimis (inclusiv abstractul / rezumatul) în întreaga lume în format tipărit şi 
electronic şi în orice mediu, inclusiv audio şi video, dar nu limitat doar la acestea. 
 Dv. îi acordaţi Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi (UDJG), cu titlu gratuit, dreptul de a 
transpune / converti documentul / documentele Dv. în orice mediu sau format în scopul conservării / 
păstrării lor fără schimbarea conţinutului. 
 De asemenea, Dv acordaţi Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi (UDJG , cu titlu gratuit, 
dreptul de a păstra mai mult de o copie a documentului / documentelor Dv. în scopuri de securitate, copii 
de siguranţă şi conservare / păstrare. 
 Dv. vă angajaţi că documentul / documentele transmis / transmise sunt creaţia Dv. originală şi 
că Dv. aveţi dreptul de a încredinţa drepturile la care se face referire în cadrul acestei licenţe. Dv. vă mai 
angajaţi de asemenea  şi că documentul / documentele nu încalcă drepturile de copyright ale altcuiva, din 
ceea ce ştiţi Dv. 
 Dacă documentul / documentele conţine /conţin material pentru care nu deţineţi copyright, Dv. 
vă angajaţi că aţi obţinut permisiunea nerestricţionată de la deţinătorul de copyright de a încredinţa 
UDJG drepturile conţinute în această licenţă şi că un astfel de material deţinut de o terţă parte este 
identificat clar şi recunoscut ca atare în textul sau conţinutul documentului / documentelor. 
 DACĂ DOCUMENTUL / DOCUMENTELE  FACE / FAC PARTE DINTR-O LUCRARE SPONSORIZATĂ 
SAU SUSŢINUTĂ FINANCIAR DE O AGENŢIE SAU ORGANIZAŢIE ALTA DECÂT UDJG, DV. VĂ ANGAJAŢI PRIN 
PREZENTUL ACT CĂ V-AŢI ÎNDEPLINIT TOATE OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE  CARE DECURG DINTR-UN 
ASTFEL DE CONTRACT. 
 UDJG va identifica clar numele Dv. ca fiind autor / autori sau deţinători / proprietari de 
copyright în ceea ce priveşte documentul / documentele şi nu va aduce nici un fel de modificare acestuia / 
acestora, alta decât cele permise prin această licenţă. 
 
Sunt de acord cu licența și cu opțiunile pentru acces selectate mai sus în vederea înregistrării 
documentului în depozitul digital ARTHRA al Universității „Dunărea de Jos”. 
 
Data: 
__________________________      Semnătură autori: 
   
 
 


