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DECLARAȚIE
Subsemnații, autori ai lucrării intitulate, .....................................................................................................................................
depusă pentru publicare la Editura Ovidius University Press, declarăm următoarele:
1.

Acest manuscris este o lucrare originală a autorilor, elaborată cu respectarea cu strictețe a principiilor de etică și
deontologie profesională.
2. Fiecare autor a participat suficient la elaborarea lucrării (concepere, desfășurarea studiului, analiza și interpretarea datelor,
redactarea sau revizuirea manuscrisului etc.), astfel încât fiecare autor își asumă responsabilitatea pentru validitatea,
integritatea și obiectivitatea lucrării.
3. Toți autorii au văzut și și-au dat consimțământul pentru publicarea lucrării în forma depusă.
4. Toți autorii sunt de acord cu lista de autori atât în ceea ce privește conținutul acesteia cât și ordinea autorilor.
5. În situația existenței unor persoane care au avut unele contribuții la lucrare, fără a avea statut de coautor, acestea au fost
menționate în secțiunea de mulțumiri a lucrării.
6. În situația existenței unor eventuale conflicte de interese ale unor autori sau a existenței unei relații cu finanțatori, autorii
respectivi au menționat conflictul de interese și / sau relația cu finanțatorii în secțiunea de mulțumiri a lucrării ;
7. Acest manuscris și nici părți ale sale nu au fost publicate anterior sau nu este evaluat pentru publicare de o altă editură. În
cazul în care acest manuscris include o nouă analiză a unor rezultate deja publicate de autori, atunci acea publicație
primară a fost identificată ca atare și inclusă în bibliografia citată.
8. Manuscrisul nu conține afirmații calomnioase sau ilegale și nu încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi ale oricărei
persoane, entități sau instituții.
9. Autorii se angajează ca pentru reproducerea unor ilustrații publicate anterior în alte lucrări dar necesare publicării
prezentului manuscris vor fi obținute autorizațiile necesare de la deținătorii legali ai acelor drepturi, înainte de semnarea
contractului de publicare.
10. Toți autorii sunt de acord cu plata tarifelor de publicare a lucrării.
11. Toți autorii sunt de acord cu desemnarea în calitate de autor corespondent a dlui/dnei .................................................
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