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DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 
Subsemnatul/Subsemnata ......................................................................................................................., 

domiciliat/domiciliată în ..................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................., adresa e-

mail: ............................................................, telefon ...................................., legitimat/legitimată cu CI/BI seria 

.............. nr. ......................... eliberat de ............................... la data de ....................., sub sancțiunea 

prevederilor din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar prin prezenta, pe propria răspundere, în 

calitate de autor/coautor, că lucrarea înaintată spre a fi prezentată în cadrul Conferinței de Psihoterapie 

Experiențială și Dezvoltare Personală Unificatoare „Psihoterapia în prezent: adaptare, schimbare, 

regenerare. De la atunci și acolo la aici și acum” (09-11 decembrie 2022), cu titlul: 

...............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................., 

nu a mai fost publicată sau trimisă spre publicare ca atare către o altă revistă națională sau internațională, în 

limbă română sau într-o limbă străină. 

 

AM / NU AM intenția de a fi publicat în Journal of Experiential Psychotherapy (JEP). 

 

Iau la cunoștință faptul că titlul lucrării/articolului, numele autorului / autorilor și afilierile sale/lor, 

precum și adresa de contact sunt publicate alături de rezumatul lucrării/articolului (în format tipărit și / sau 

electronic și / sau online) în volumul Conferinței și alături de articolul in extenso în JEP. 

Iau la cunoștință faptul că drepturile de copyright pentru articolul trimis spre publicare în JEP revin 

Editurii SPER Cons Edit, sub egida Societății de Psihoterapie Experiențială Române**. 

 

Dau această declarație și o susțin.  

 

Data              Semnătura 

.......................... 

 

 
 Domiciliul complet. 
** Revista de Psihoterapie Experiențială este o revista cu acces deschis. Întregul conținut este disponibil gratuit pentru orice utilizator 

sau instituția sa. Utilizatorii nu au voie să copieze, să distribuie, să tipărească, să caute sau să facă trimitere la textele complete ale 

articolelor din această revistă fără a solicita permisiunea prealabilă din partea editorului sau a autorului. 

În calitate de autor, vă păstrați numeroase drepturi de utilizare, inclusiv utilizarea de către instituția sau compania dvs. angajatoare. 

Aceste drepturi sunt păstrate și permise fără a fi nevoie să obțineți permisiunea specifică din partea Editorului. Acestea includ: 

- dreptul de a citi, a descărca, a copia, a distribui, a imprima, a căuta sau a pune link-uri la textele complete ale articolelor; 

- dreptul de a prezenta articolul din revistă într-o adunare sau într-o conferință; 

- dreptul de a include integral sau parțial articolul din revistă într-o teză sau o disertație; 

- drepturile de brevet și de marcă, precum și drepturile asupra oricărui proces sau procedură descrise în articolul din revistă; 

- dreptul de a utiliza articolul din revistă sau orice parte a acestuia în compilația tipărită a operelor autorului; 

- dreptul de a pregăti alte lucrări derivate, de a extinde articolul din revistă sub formă de carte sau de a reutiliza în alt fel porțiuni 

sau fragmente în alte lucrări, cu menționarea completă a publicării inițiale în revistă. 
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Notificare cu privire la protecția datelor personale: 

 

Institutul SPER „Societatea de Psihoterapie Experiențială Română” și Editura SPER se angajează să 

folosească datele personale ale utilizatorilor/clienților/autorilor numai în scopul stabilirii contactului cu aceștia, 

în scopul eliberării documentelor ce atestă publicarea unui articol, parcurgerea unui curs/workshop sau 

schimbări de treaptă profesională, în scopul derulării procesului de comandă și livrării produselor (cărți, reviste 

etc.), în scopul întocmirii documentelor fiscale, precum și în scopul informării utilizatorilor/clienților/autorilor 

asupra aspectelor legate de funcționarea site-urilor și a ofertelor și newsletter-urilor acestora. În cazul publicării 

de cărți, articole sau altele asemenea, titlul acestora, poza și numele autorului și afilierile sale, precum și adresa 

de contact pot fi publicate alături de ele (în format tipărit și / sau electronic și / sau online). 

Datele se vor putea prelucra cât timp este necesar în ceea ce privește scopurile descrise mai sus sau 

până la revocarea acordului.  

Dorim să vă informăm că vă puteți dezabona oricând de la newsletter-ul Institutului SPER și vă puteți 

retrage consimțământul în orice moment. Securitatea datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. 

Ne asigurăm în permanență că sistemele noastre de stocare și prelucrare a datelor au un grad ridicat de 

securitate și sunt aliniate la cerințele regulamentelor și legilor în vigoare, privind protecția datelor cu caracter 

personal.  

Aceste informații nu sunt puse la dispoziția altor firme sau instituții în scopuri comerciale, în scopuri 

de a crea baze de date de orice natură sau de a interconecta baze de date și nici nu vor fi divulgate unor terțe 

persoane fizice sau juridice, cu excepția Colegiului Psihologilor, cu respectarea reglementărilor în vigoare, și 

a organelor abilitate ale statului care formulează în acest sens o solicitare în scris. Drepturile persoanei care 

oferă date cu caracter personal: Dreptul la consimțământ, Dreptul la informare, Dreptul la acces, Dreptul la 

rectificare, Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), Dreptul la restricționarea prelucrării, Dreptul 

la portabilitatea datelor, Dreptul la opoziție. 

 

Subsemnatul/Subsemnata …........................................……………………………….………. declar 

că sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate în cadrul acestui formular să fie utilizate de către 

Institutul SPER „Societatea de Psihoterapie Experiențială Română” și Editura SPER, în scopurile descrise 

mai sus. 

 

 

Data                                                                                                   Nume și prenume, semnătură 

.......................... 

 


