ACORD DE PUBLICARE ONLINE

1. PĂRŢILE IMPLICATE
A. AUTORUL LUCRĂRII (numit în continuare Autor)
Nume: ___________________________________________________________
Profesie:__________________________________________________________
Adresă:___________________________________________________________
Titlul lucrării (numită în continuare Lucrare): _____________________________
__________________________________________________________________
Tipul de document: _________________________________________________
Deţinător: ________________________________________________________
B. FURNIZOR ONLINE
BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „LUCIAN BLAGA”
(numit în continuare Furnizor)
Adresă:
Str. Clinicilor, nr. 2
400006, Cluj-Napoca, România
2. SCOPUL ACORDULUI
Autorul, în numele propriu și al moștenitorilor, executorilor, administratorilor, succesorilor
şi cesionarilor lui, își dă acordul şi garantează Furnizorului drepturi non-exclusive pentru a
face Lucrarea accesibilă publicului larg prin intermediul unei reţele cu acces liber în format
electronic pentru a asigura o maximă răspândire a Lucrării Autorului.
Acest contract nu încalcă drepturile de tipărire.
3. OBLIGAŢIILE AUTORULUI
Prin semnătură Autorul garantează Furnizorului următoarele:
•

Lucrarea nu are un conţinut calomnios, nu este plagiat, nu cuprinde texte care să
încalce viaţa privată a vreunei persoane şi nu distorsionează adevărul.
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•
•
•

•

Lucrarea nu încalcă dreptul de autor şi dreptul de proprietate, legea publică şi nici o
reglementare a Legii şi nu cuprinde nici un fel de material cu conţinut calomnios.
Lucrarea nu face parte din domeniul public şi Autorul este deţinătorul deplin al
dreptului de autor, cu puteri depline de a intra în acest contract.
În cazul în care cartea a fost publicată anterior integral sau parţial, Autorul deţine
toate drepturile de autor al acestei Lucrări şi i se permite prin lege să intre în acest
contract.
Autorul scuteşte Furnizorul de orice responsabilitate referitoare la orice acte legale
ivite de pe urma conţinutului Lucrării sau a Autorului.

Această prezentare este adevărată în momentul semnării acestui acord.
4. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI
Furnizorul va supraveghea ca lucrarea să fie înregistrată corespunzător în catalog sau în
cataloage de bibliotecă şi va permite accesul online la publicaţia în sine.
Furnizorul va asigura accesul online la lucrare, dar nu oferă nicio garanţie privitor la
beneficiile sau serviciile pe care acesta îl asigură Autorului sau creatorului Lucrării sau
privitor la performanţa, funcționalitatea, calitatea sau disponibilitatea platformelor de
publicare sau a aplicațiilor.
Pentru a prezerva Lucrarea, Furnizorul va salva versiunea originală a Lucrării pe serverul
de arhivă. Dacă versiunea originală nu a fost predată, Furnizorul va salva o copie a
documentului editat.
5. COMPENSAȚII
Furnizorul nu va compensa Autorul pentru folosirea Lucrării. Cele două părți nu vor cere
plată sau compensații pentru folosirea online a Lucrării, nici pentru copii printate ale
Lucrării pentru uz personal.
6. DREPTURI DE AUTOR
Drepturile de autor asupra Lucrării sunt rezervate de către Autor. Furnizorul deține dreptul
de a schimba formatul sau de a copia Lucrarea pentru a garanta conservarea acesteia pe
termen lung.
Furnizorul deține dreptul de a distribui Lucrarea în format electronic prin intermediul
serviciului de publicare online pe toată durata acestui acord.
7. ANULAREA SAU REZILIEREA CONTRACTULUI
Furnizorul poate anula contractul cu efect imediat dacă autorul a dat, într-un mod
demonstrabil, informații eronate sau incomplete/înșelătoare în legătură cu clauza 3.
Anularea contractului nu va exonera Autorul de responsabilități sau de eventuala
răspundere pentru daune.
Autorul poate cere rezilierea contractului în scris, în acest caz contractul va fi reziliat la o
lună după predarea cererii scrise. După rezilierea contractului, Furnizorul nu mai deține
nici un drept pentru a menține publicația pe o rețea cu access liber, dar poate păstra o copie
electronică de arhivă a Lucrării. Copiile de arhivă sunt accesibile la fel ca și alte copii
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electronice depozitate în biblioteci cu drept de depozit legal, pe calculatoare special
rezervate în acest scop.
Dacă anularea contractului se datorează încălcării contractului de către autor, Autorul este
responsabil a despăgubi Furnizorul privind toate costurile și daunele directe cauzate
Furnizorului prin anularea contractului.
Ambele părți au dreptul de a anula contractul dacă respectarea condițiilor contractuale
devine imposibilă din forță majoră. Forța majoră înseamnă evenimente neobișnuite și
relevante care intervin după semnarea contractului și împiedică respectarea contractului,
care nu puteau fi prevăzute de părți la semnarea contractului, care sunt independente de
ambele părți, și ale căror efecte preventive nu pot fi îndepărtate fără costuri adiționale
exagerate sau fără pierderi de timp exagerate.
8. SOLUȚIONAREA DISPUTELOR
Disputele rezultate din interpretarea acestui contract vor fi soluționate în primul rând prin
negocieri.
9. COPII ALE CONTRACTULUI
Acest contract a fost întocmit în două exemplare identice, una pentru fiecare parte
implicată.

Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”

Autorul lucrării

Director General
Conf. Univ. Dr. Valentin Șerdan-Orga

3/3

