ADDO
– ASOCIA IA PENTRU DEZVOLTARE DURABIL OPTIM BOTO ANI
Calea Na ional nr. 261, Bloc A4, Et. 1, ap. 3, BOTO ANI, addoptim@yahoo.com
MNEMOSYNE 2011
Prezentul acord de cedarea a dreptului de autor c tre Asocia ia Pentru Dezvoltare Durabil Optim
Boto ani trebuie semnat i trimis la adresa men ionat anterior.

Acord de Transfer al drepturilor de autor
Transferul dreptului de autor de la autori la editor trebuie sa fie clar precizat in scris pentru a permite
editorului sa asigure o maxima diseminare a lucr rii autorului.
Titlul Articolului (Lucr rii):…..…………………………….……………………………………………….
…………………………………..…………………………………………………………………………...
Autorii: ……………………..……..……….…………………………………………………………….….
…………………………………………..…………………………………………………………………...
Afilierea ……………………………............………………………………………………………………..
…………………………………………………..…………………………...………………………………
Transferul dreptului de autor
Autorul (ii) articolului/lucr rii transfer( ) ASOCIA IEI PENTRU DEZVOLTARE DURABIL OPTIM
BOTO ANI dreptul de autor pentru articolul/lucrarea mai sus men ionat( ), pentru orice format al
articolului/lucr rii (tip rit, orice format electronic, pe orice suport de memorare, pe Internet sau Intranet)
pentru orice limb de publicare sau orice loc de publicare din lume.
Garan iile autorului(ilor)
1.C dreptul de autor pentru articolul/lucrarea mai sus men ionat( ) nu a fost oferit nim nui, în orice
limb , iar articolul nu a fost publicat înainte si nu este luat în considerare pentru a fi publicat de alt
editur .
2.Articolul nu con ine material scandalos, obscen, calomniator sau care contravine în orice fel legii.
Drepturi ale autorului (ilor)
Dup acceptarea articolului pentru publicare de c tre ASOCIA IA PENTRU DEZVOLTARE DURABIL
OPTIM BOTO ANI, eu (noi), în calitate de autor (i), convin(enim) prin prezenta sa-i transfer( m)
editorului toate drepturile sub incidenta legilor drepturilor de autor în vigoare, cu excep ia urm toarelor,
pe care autorul(ii) le re in(e) în mod specific:
1. Toate drepturile referitoare la articol/lucrare,altele decât drepturile de autor legate de publicare, cum ar
fi brevete;
2. Dreptul de a reutiliza întregul(a) sau o parte din acest articol/lucrare în compila ii ale propriilor lucr ri,
inclusiv lec ii, cursuri, seminare sau c i;
3. Dreptul de a realiza copii ale articolului/lucr rii pentru interesul propriu sau pentru distribu ie în cadrul
institu iei angajatoare f a fi oferite contra cost.
Autorul(ii) sunt de acord ca respectivele copii realizate în aceste condi ii continue sa se afle sub incidenta
în tiin rii asupra legii dreptului de autor pentru lucrarea care a ap rut în original.
Co-Autorii
Daca articolul/lucrarea a fost realizat împreun cu al i autori, semnatarul(ii) acestui acord garanteaz c
a(u) fost împuternicit( i) de c tre co-autori pentru semnarea acestui acord din partea lor i este (sunt) de
acord s informeze co-autorii articolului/lucr rii acceptat asupra celor convenite prin prezentul acord.
Semn tura(ile) tuturor autorilor si data:
Autor prin Corespondenta: ______________________________________________________________
Telefon: _____________________________ E-Mail:_______________________________________
Fax: ________________________________
Nume si Titlu(ri) ale Co-Autorilor:________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

