UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA ÎNVATAMÂNTULUI SUPERIOR, A CERCETARII, DEZVOLTARII SI INOVARII

Proiectul “Doctoratul in Scoli de Excelenta – Evaluarea calitatii cercetarii in universitati si cresterea vizibilitatii
prin publicare stiintifica”

ACORD DE UTILIZARE
PLATFORMA EDITORIALA ROMANA – SCIPIO
Părţile:
Unitatea Executiva pentru Finantarea Învatamântului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii UEFISCDI, cu sediul în Bucureşti, Strada Mendeleev nr.21 - 25, sector 1, telefon 021/307.19.18 fax
021/307.19.19, reprezentată legal prin Dl. Director General ADRIAN CURAJ, in calitate de
Administrator
şi
................................................................. cu sediul în .......................................................... cont virament
nr. ............................ deschis la Banca .............................. Filiala ........................... reprezentată
prin ............................................, in calitate de ............................................., administrator al
revistei/publicatiei .............................................................................................................................., în
calitate de Beneficiar
de comun acord au încheiat prezentul cu respectarea următoarelor clauze:
ART.1 COMPLEMENTARITATEA CU ACORDUL DE UTILIZARE
Prezentul Acord de Publicare se completeaza cu prevederile legale romanesti in vigoare privind
drepturile de autor, liberului acces la informatii, prevederilor legale privitoare la
infracţionalitatea informatica: Legea 365/2002 cu modificările la zi(comerţul electronic), Codul
Penal, Legea 8/1996(a dreptului de autor), Legea 455/2001(cu privire la semnătura electronică),
Regulamentul BNR 11.10.2006 (privind emiterea si utilizarea instrumentelor de plata
electronica), Lege nr. 677 din 21 noiembrie 2001 (pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal), Legea 196/2003, cu toate modificarile si completarile
ulterioare.
ART.2 DEFINITII
a) Prin “element de continut” se intelege:
•

articol, informatie, comentariu, editorial;
• fotografii, imagini, grafice;
• link-uri, site-uri web;
• definitii, termeni.
b) Prin Platforma se înţelege “Platforma Editoriala Romana - SCIPIO”, adică sistemul informatic
dezvoltat si administrat de “UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA
INVATAMANTULUI SUPERIOR SI A CERCETARII STIINTIFICE UNIVERSITARE”, in
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cadrul proiectului "Doctoratul in Scoli de Excelenta - Evaluarea calitatii cercetarii in universitati
si cresterea vizibilitatii prin publicare stiintifica".
c) Prin adminitratorul Platformei (denumit in cuprinsul prezentului Acord – Administrator) se
intelege partea care are in proprietate si administrare exclusiva a Platformei.
d) Prin Beneficiar se intelege partea care are dreptul si autorizatiile/avizele necesare in vederea

publicarii elementelor de continut, si care da dreptul Administratorului Platformei de a
procesa si publica in cuprinsul Platformei elementele de conţinut puse la dispozitie de catre
Beneficiar.
e) Prin utilizator se intelege partea din publicul larg care acceseaza si utilizeaza Platformei cu

respectarea prevederilor legale.
ART.3 PUBLICAREA ELEMENTELOR DE CONTINUT
Aceasta Suportul este deschisa publicului larg - orice Beneficiar inregistrat da dreptul
Administratorului de a publica elemente de continut, cu conditia respectarii urmatoarelor
reguli:
3.1 Informatia / elementul de continut sa fie relevant pentru domeniul stiintific si de cercetare
stiintifica;
3.2 Informatia / elementul de continut sa fie in proprietatea patrimoniala a Beneficiarului iar
acesta sa garanteze ca detine dreptul de proprietate intelectuala si/sau patrimoniala aferent
elementelor de continut, puse la dispozitia Administratorului; de asemenea Beneficiarul
garanteaza ca are dreptul legal de a transmite Adminitratorului elementele de continut in
vederea publicarii in cadrul Suportului;
3.3 Informatia / elementul de continut sa fie publicat, autentic si sa aiba acelasi continut cu
informatia publicata anterior de Beneficiar;
3.4 Informatia / elementul de continut sa nu se afle in una din urmatoarele categorii:
- spam, reclama, publicitate
- pentru adulti
- continut ilegal, imoral sau ofensator.
3.5 Informatia / elementul de continut sa fie redactat in limba romana sau intr-o limba de
circulatie internationala;
3.6 Elementul de continut sa respecte prevederile legale în vigoare, cele privind dreptul de
autor şi a drepturilor conexe, limitele decentei si a bunului simt.
1. GARANTII DE ABSOLVIRE DE RASPUNDERE.

Beneficiarul este de acord si garantează ca informatiile pe care le furnizează la inregistrarea sau
rezervarea numelui in cadrul Platformei sau la inregistrarea pentru alte servicii, sunt conform
cunostintei beneficiarului, exacte si complete, si orice modificari ulterioare ale acestor informatii vor
fi furnizate conform procedurilor de modificare de la momentul respectiv. Beneficiarul este de acord
ca utilizarea serviciului Administratorului este pe raspunderea sa in intregime. Beneficiarul este de
acord ca un asemenea Serviciu(ii) este furnizat "asa cum este," "aşa cum este disponibil".
Beneficiarul înţelege si este de acord ca orice material si/sau date descărcate/incarcate pe Platforma
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sau altfel obţinut prin utilizarea serviciului Administratorului este facut pe propriul risc si este
responsabil pentru orice stricaciune cauzata calculatorului sau pentru orice pierdere de date care
rezulta din descarcarea/incarcarea unor asemenea materiale si/sau date.

ART.4 REZERVARE DREPTURI
4.1 Administratorul isi rezerva dreptul de a aduce modificari Platformei fără vreo notificare
prealabila restrange serciul/serviciile oferite pe Platforma.
4.2 Sigla si celelate insemne ale Platformei sunt proprietatea exclusiva a Administratorului.
4.3 Administratorul isi rezerva dreptul de a lua orice masuri impotriva acelor Beneficiari si/sau
utilizatori care au incalcat in vreun fel prevederile legale in vigoare precum si cele ale
prezentului acord.

ART.5 INTERDICTII
Este interzisa trimiterea de elemente de continut care pot cuprinde programe, e-mailuri sau alte
vehicule informationale care ar putea contine virusi sau orice alte elemente care ar putea
deteriora sau influenta in vreun fel activitatea si integritarea Platformei.

ART.6 RASPUNDEREA
6.1 Raspunderea pentru informatiile / elementele de continut transmise, apartine exclusiv
Beneficiarului care le-a transmis si/sau incarcat pe platforma Administatorului.
Administratorul nu isi asuma raspunderea cu privire la elementele de continut transmise de
Beneficiari.
6.2. Beneficiarul garanteaza si raspunde de faptul ca toate informatiile incarcate pe Platforma
sunt indetice cu cele publicate in revista/publicatia administrata de Beneficiar, mentionata mai
sus in prezentul acord, raspunzand in exclusivitate de orice modificare aduse acestora;
6.3. Drepturile de autor precum si cele conexe nu sunt proprietatea Administratorului
Platformei, Beneficiarul raspunzand in totalitate de orice avize si/sau acorduri necesare
incarcarii si/sau utilizarii a informatiilor/elementelor de continut incarcate pe Platforma.
6.2 Acesta Platforma nu prezintă poziţia oficiala a vreunei autoritati publice nationale sau
europene.
6.3 Administatorul recomanda verificarea de catre Beneficiar a corectitudinii informatiilor
transmise Administatorului.
6.4 Administratorul nu raspunde de eventualele prejudicii cauzate de utilizarea informatiilor
din cadrul Platformei.
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Încheiat astăzi …………..............., la ..................................., in două exemplare în original.

Pt. Adminitrator,

Pt. Beneficiar

UEFISCDI

______________________

Prin Director General

______________________

Adrian CURAJ

______________________
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