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Către, 
  

Editorul şef al Revistei „Veterinary drug / 
Medicamentul veterinar”, România: 
Prof. Dr. Romeo Teodor Cristina1 

 

Formular de transfer a  
Drepturilor de Autor  

 
Acest formular se refera la articolul care are 
titlul şi autorii următori după cum urmează: 

Titlul Articolului (Lucrării): 

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

.......................................................... 

Autorul(ii): 

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

........................................................... 

FilaŃia 

...........................................................

...........................................................

........................................................... 

Subsemnatul(Ńii) autor(i) ai Articolului 
(Lucrării) cu titlul şi conŃinutul mai sus 
menŃionat, prin prezenta transfer(ă) orice 
formă de drept de autor asupra Articolului, 
Editorului.  

 

Autorul(ii) garantează că Articolul 
(Lucrarea) este original(ă) şi că sunt autorizaŃi 
să facă acest transfer.  

                                                 
1
 Prof. Dr. Romeo – Teodor Cristina 
Disciplina de Farmacologie şi Farmacie Veterinară 
Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara, Calea Aradului 119, 
300645, RO. 
Tel / Fax:  0256 277140 
e-mail:  rtcristina@yahoo.com    
Web:  www.veterinarypharmacon.com 

                   

����  

Este responsabilitatea autorului sa obŃină 
acceptul/autorizaŃia scrisă pentru a putea cita 
din alte lucrări deja publicate sub orice formă.  

 

Editorul recunoaşte drepturile şi acordă 
autorilor de mai sus dreptul de a reutiliza 
manuscrisul de mai sus.  

 

Autorul(ii) pot reutiliza tot sau părŃi din 
Articolul (Lucrarea) de mai sus în alte lucrări, 
mai puŃin publicarea articolului în formă 
identică. 

  

Autorul(ii) pot reproduce sau să autorizeze alte 
persoane să reproducă Articolul (Lucrarea) mai 
sus menŃionat(ă) pentru uz personal sau 
didactic, dacă se menţionează prin citare sursa 
primară, că materialul nu este folosit astfel 
încât să implice aprobarea Editorului, a unui 
produs sau serviciu pentru un angajat şi că 
articolul nu este vândut ca atare.  

 

Autorului(lor) i se permite să acorde terŃilor 
dreptul de retipărire, republicare sau orice tip 
de refolosire a articolului cu obligaţia citării 
sursei primare. 
  
Autorii pot distribui părŃi din lucrare sau tot 
materialul înainte de publicare doar dacă 
informează Editorul de natura şi gradul acestei 
distribuŃii. 

  
Autorii rămân cu toate drepturile  de 
proprietate asupra oricărui proces, procedură 
sau mod de realizare practică descris în acest 
Articol (Lucrare).  

 

Această înŃelegere devine nulă şi fără 
validitate, dacă această lucrare nu este 
acceptată pentru publicare sau dacă este 
retrasă de către Autori, înainte să fie acceptată 
de către Editorul şef spre publicare. 
 

Prenume, .............................................. 

Nume, .................................................. 

Semnătura autorizată (sau specimen, pentru 
TOłI AUTORII): 
 

1. ...................................................... 

2. ...................................................... 

3.   ...................................................... 

4.   ...................................................... 

Semnătura şi ştampila părŃilor terŃe 
(instituŃii)(doar dacă este necesar): 
........................................................... 

Localitatea, .......................................... 

Data: .................................................
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