
DREPTURI DE AUTOR FĂRĂ RESTRICȚII 

 

Revista permite autorului (e) să dețină drepturile de autor fără restricții și va păstra 

drepturile de publicare fără restricții. 

Se presupune că lucrările prezentate, nu conțin un material brevetat neprotejate prin brevet 

sau cerere de brevet; Responsabilitatea pentru conținutul tehnic și pentru protecția materialului 

de proprietate aparține exclusiv autorului (e) și organizațiile lor și nu este responsabilitatea 

„Ştiinţa Culturii Fizice” sau a personalului său editorial. Principalul autor este responsabil pentru 

asigurarea faptului că articolul a fost văzut și aprobat de către toți ceilalți autori. Este 

responsabilitatea autorului de a obține toate permisiunile de eliberare a drepturilor de autor 

necesare pentru utilizarea oricăror materiale cu drepturi de autor în manuscris înainte de 

prezentare. 

Care sunt drepturile mele în calitate de autor? 

Este important să se verifice politica de revista pentru care depuneți sau de publicare pentru 

a stabili drepturile dumneavoastră în calitate de autor. Politicile standard „Ştiinţa Culturii Fizice” 

permit următoarele drepturi de reutilizare: 

 Puteți face orice doriți cu versiunea articolului trimisă la revistă. 

 După ce articolul a fost acceptat pentru publicare, puteți posta varianta acceptată de articol de 

pe site-ul dvs. propriu personal, site-ul departamentului sau repozitoriul instituției 

dumneavoastră, fără nici o restricție. 

 Nu puteți posta versiunea acceptată a articolului, în orice repozitoriu, altele decât cele 

enumerate mai sus (de exemplu, nu pot depune în repozitoriul unei alte instituții sau a unui 

obiect de repozitoriu), până la 12 luni de la data publicării articolului în revista. 

 Aveți dreptul să utilizați articolul publicat pentru nevoile dvs. de predare proprii sau de a 

furniza în mod individual pentru colegiu de cercetare, cu condiția ca o astfel de aprovizionare 

nu este pentru scopuri comerciale. 

 Aveți dreptul să utilizați articolul într-o carte de autor sau editate de dumneavoastră în orice 

moment după publicarea în revistă. Acest lucru nu se aplică în cazul cărților în cazul în care 

contribuiți un capitol la o carte scrisă sau editată de altcineva. 

 Nu puteți posta articolul publicat pe un site web sau într-un repozitoriu fără permisiunea 

„Ştiinţa Culturii Fizice”. 

  



COPYRIGHT WITHOUT RESTRICTIONS 

The journal allows the author(s) to hold the copyright without restrictions and will retain 

publishing rights without restrictions. 

The submitted papers are assumed to contain no proprietary material unprotected by patent 

or patent application; responsibility for technical content and for protection of proprietary 

material rests solely with the author(s) and their organizations and is not the responsibility of the 

„The Science of Physical Culture” or its Editorial Staff. The main author is responsible for 

ensuring that the article has been seen and approved by all the other authors. It is the 

responsibility of the author to obtain all necessary copyright release permissions for the use of 

any copyrighted materials in the manuscript prior to the submission. 

What are my rights as author? 

It is important to check the policy for the journal to which you are submitting or publishing 

to establish your rights as Author. „The Science of Physical Culture” standard policies allow the 

following re-use rights: 

 You may do whatever you wish with the version of the article you submitted to the journal.

 Once the article has been accepted for publication, you may post the accepted version of the

article on your own personal website, your department’s website or the repository of your

institution without any restrictions.

 You may not post the accepted version of the article in any repository other than those listed

above (i.e. you may not deposit in the repository of another institution or a subject-matter

repository) until 12 months after publication of the article in the journal.

 You may use the published article for your own teaching needs or to supply on an individual

basis to research colleagues, provided that such supply is not for commercial purposes.

 You may use the article in a book authored or edited by you at any time after publication in

the journal. This does not apply to books where you are contributing a chapter to a book

authored or edited by someone else.

 You may not post the published article on a website or in a repository without permission 

from „The Science of Physical Culture”.


