
 

Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la respectarea drepturilor 
intelectuale în elaborarea lucrării şi la cedarea drepturilor de autor 
 
Lucrarile nu se vor publica inainte de primirea consimtamantului informat 
 
 

Subsemnatul/Subsemnata ………………………........................................................ 
domiciliat(ă) în………................ strada…………………....., nr. …, blocul ……,  ap. ….,  
judeţul............................legitimat(ă) cu………, seria…, nr……......, eliberat de 

……………………., la data de ……., CNP...................................., declar pe proprie 
răspundere şi în conformitate cu art. 326 Cod Penali, privind falsul în declaraţii, că 
lucrarea cu titlul: 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..……….…………………... 
care urmează sa fie editată/reeditată în cadrul editurii GALATI UNIVERSITY PRESS, 
aparţinând Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, reprezintă o contribuţie proprie, 
originală. 
 

 Nicio parte a lucrării, cu excepţia citatelor, graficelor, tabelelor sau extraselor de 
text adaptate cu trimiteri explicite la bibliografie, nu este preluată dintr-o altă lucrare. 
 

La realizarea lucrării am folosit numai sursele bibliografice menţionate în note, 
referinţe şi bibliografia prezentată la sfârşitul lucrării, cu respectarea legislaţiei române 

şi a convenţiilor internaţionale privind drepturile de autor. 
 

Lucrarea este elaborată de mine şi nu reprezintă un plagiat. 
 

De asemenea, sunt de acord să cedez în totalitate drepturile de autor editurii 
Galati University Press şi mă angajez să nu distribui textul publicat niciunei alte entităţi 
spre publicare şi difuzare, decât cu acordul expres şi în scris al editurii, gratis sau contra 

cost. 
 
 
Localitatea:  
 

Data: 
  
Semnăturile tuturor autorilor: 
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 (Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi 

în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, 

atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte 

cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă - Legea nr. 286/2009 privind Codul penal publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea 1, Nr. 510 din 24 iulie 2009) 


