
Declarație de autenticitate și de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

Titlul lucrării  
 
 
 

Autor(ii) 1. Nume........................................... Prenume..................................................................., 
identificat prin ........................................................, eliberat de ................................., 
C.N.P. ................................................................, domiciliat în ...................................., 
str. ......................................................................................................., nr. ....................., 

județul/sectorul .........................................................................................., nr. de tel. 
........................................................., adresă de e-mail ................................................... 
 

2. Nume........................................... Prenume..................................................................., 
identificat prin ........................................................, eliberat de ................................., 
C.N.P. ................................................................, domiciliat în ...................................., 
str. ......................................................................................................., nr. ....................., 

județul/sectorul .........................................................................................., nr. de tel. 
........................................................., adresă de e-mail ................................................... 

 

3. Nume........................................... Prenume..................................................................., 
identificat prin ........................................................, eliberat de ................................., 
C.N.P. ................................................................, domiciliat în ...................................., 
str. ......................................................................................................., nr. ....................., 

județul/sectorul .........................................................................................., nr. de tel. 
........................................................., adresă de e-mail ................................................... 

 

În conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare a Revistei de Dreptul Familiei, Principiile de 

Publicare ale Revistei de Dreptul Familiei, disponible atât în paginile Revistei, cât și pe web site-ul acesteia, 

prin prezenta declarație de autenticitate, autorul/autorii declară și își asumă următoarele: 
 
1. Că lucrarea ce este transmisă spre o posibilă publicare în paginile Revistei de Dreptul Familiei:  

(i) corespunde principiilor editoriale ale revistei și domeniului său tematic. În consecință, 

prezenta lucrare este încadrată în următoarea categorie (marcați o singură categorie): 
 

Dreptul general al familiei   

Dreptul special al familiei (regimuri matrimoniale)  

Dreptul procesual civil cu aplicabilitate în dreptul familiei  

Dreptul civil special cu aplicabilitate în dreptul familiei   

Dreptul penal special cu aplicabilitate în dreptul familiei  

Dreptul economic cu aplicabilitate în dreptul familiei  

Dreptul internațional privat cu aplicabilitate în dreptul familiei  

Istoria dreptului cu aplicabilitate în dreptul familiei  

Jurisprudență relevantă în materia dreptului familie  

Recenzie de lucrare în materia dreptului familiei  

Alte materiale cu incidenţă în materia dreptului familiei  

 



(ii) este originală și nu este publicată, parțial sau total, fizic sau electronic, și nici nu este 

transmisă spre o altă publicație sau se află în perioada de acceptare spre o posibilă publicare 
într-o altă revista/culegere/carte etc.  

 

2. Că nu va(vor) trimite materialul spre examinare unei alte publicații, în totalitate sau chiar parțial, sub 
orice formă, fizică sau electronică, atât timp cât procesul editorial al Revistei de Dreptul Familiei se 
află în derulare.  

 

3. Că lucrarea nu conține părți ce sunt trimise spre editare ca părți din alte lucrări mai extinse, cu 

excepția:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

4. Că au luat la cunoaștință și au acceptat toate regulile și condițiile existente în Regulamentul de 

Organizare și Funcționare a Revistei de Dreptul Familiei și în Principiile de Publicare ale Revistei de 
Dreptul Familiei 
  

5. Că:  

(i) lucrarea respectă cu rigoare normele editoriale menționate în Principiile de Publicare;  

(ii) cunoaște și acceptă procesul editorial la care va fi supusă lucrarea sa, și, în ipoteza în care 
aceasta va fi acceptată spre publicare în paginile Revistei de Dreptul Familiei, prezenta 

declarație va ține loc de contract editorial; 

(iii) cunoaște și acceptă totalitatea normelor deontologice acamenice, criteriile de prioritizare 
pentru publicarea lucrărilor, temenele limita privind procesul de revizuire a materialului 

prevăzute în Regulamentul de Organizare și funcționare a Revistei de Dreptul Familiei și în 
Regulamentul de recenzie. 
 

6. De asemenea, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 
datelor), declară, în mod expres, că: 

(i) este de acord cu administrarea și prelucrarea, în condiții de siguranță, a datele personale pe 
care le furnizează în vederea publicării unor materiale în paginile Revistei de Dreptul 
Familiei. 

(ii) că a luat act de faptul că datele personale sunt transmise, prin orice mijloc de comunicare, 

Editurii Universul Juridic sau, după caz, altor entități publice ori private ale căror activități 
sunt incidente în activitatea desfășurată de Revista de Dreptul Familiei.  

(iii) că a luat la cunoștință drepturile pe care le are în calitate de persoană vizată, respectiv dreptul 

de a fi informată, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționarea 

prelucrării și portabilitatea datelor, dreptul la opoziție etc. 

(iv) că refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea inițierii sau, după caz, finalizării 

analizei, tehnoredactării și a publicării materialului trimis. 
 

Data trimiterii  
 

Semnătura 
 

 

 

 


