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DREPTURI DE AUTOR - sarcini 

Grup 1 

Sarcina 1 

Pentru ultimul diapozitiv al prezentării pregătite, trebuie să specificați literatura utilizată. 

Citând cartea unui singur autor: 

 

Anul publicării: 2010 

Autor: Tena Perišin 

Editura: Naklada Medijska istraživanja 

Titlu: Televizijske vijesti (Eng. Știri de televiziune) 

 
Sarcina 2 

Pentru ultimul diapozitiv al prezentării pregătite, trebuie să specificați literatura utilizată. 

Citarea unei surse electronice 

 

Acces la documente: ziua executării sarcinii 

Titlul articolului: YouTube kids - vodič za roditelje (Eng. YouTube kids - un ghid pentru 
părinți) 

Data lansării: 10 mai 2020 

Autor: Irena Domitrović 

URL: https://www.medijskapismenost.hr/youtube-kids-vodic-za-roditelje/  

 
Exemplele implicite ar trebui incluse în conformitate cu regulile de mai jos pentru a cita 
literatura. 

 

Citând cartea unui singur autor 

Prenume, prenume. Titlu: subtitrare. Informații despre data lansării (dacă există). Locul 
emisiunii: editor, anul publicării. 

 

Citarea unei surse electronice 

Prenume, prenume (dacă există). Titlu: subtitlu, data / anul de origine al documentului (dacă 
există). URL complet (data accesului la document) 
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Sarcina 3 (* toate grupurile au aceeași sarcină) 

Unul dintre studenți se înregistrează pe site-ul  https://freeplaymusic.com  pentru a descărca 
gratuit muzică pentru a fi folosită în filme. Apoi ar trebui să descărcați o piesă pe computer și 
să furnizați melodia și autorul cu următoarele informații: 

 

Muzică: numele piesei 

Autor / compozitor: numele autorului 

Descărcat de pe Freeplaymusic.com 

 
Cum se descarcă muzică de pe Freeplaymusic.com? 

https://freeplaymusic.com  

1. înregistrați-vă pe pagina - ÎNREGISTRARE 
2. alegeți muzică (poate fi căutată după stări, genuri ...) 
3. faceți clic pe coșul de lângă piesa selectată 
4. Numele autorului (compozitorului) este vizibil făcând clic pe numele melodiei din 

colțul din dreapta sub COȘUL dvs. 
5. faceți clic pe ADĂUGARE CÂNTEC PENTRU COȘ, apoi faceți clic pe CHECK OUT 
6. adăugați un tip de licență, alegeți EDUCAȚIE - faceți clic pe DETALII și alegeți ÎN 

UTILIZARE CLASROMĂ (o piesă selectată va avea licență gratuită). Aceeași procedură 
este necesară pentru titlul piesei selectate și apoi confirmați cu APLICAȚI ÎN COȘ 

7. faceți clic pe CLICK AICI PENTRU A ACORDA TERMENII ȘI ACORDUL DE LICENȚĂ 
8. faceți clic pe CHECK OUT 
9. după aceea, în cel mai scurt timp, va apărea opțiunea DOWNLOAD ALL 
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Grup 2 

Sarcina 1 

Pentru ultimul diapozitiv al prezentării pregătite, trebuie să specificați literatura utilizată. 

Citând cartea unui singur autor: 

 

Anul publicării: 2009 

Titlu: Razumjeti novinarstvo (ing. Înțelege jurnalismul) 

Editura: Naklada Medijska istraživanja 

Autor: Lynette Sheridan Burns 

 
Sarcina 2 

Pentru ultimul diapozitiv al prezentării pregătite, trebuie să specificați literatura utilizată. 

Citarea unei surse electronice 

 

Acces la document: ziua executării sarcinii 

Titlul articolului: Platformă online pentru žrtve elektroničkog nasilja (eng. Platforma online 
pentru victimele violenței electronice) 

Data lansării: 10. 8. 2020. 

Autor: Irena Domitrović 

URL: https://www.medijskapismenost.hr/online-platforma-za-zrtve-elektronickog-nasilja/  

 

Exemplele implicite ar trebui incluse în conformitate cu regulile de mai jos pentru a cita 
literatura. 

 

Citând cartea unui singur autor 

Prenume, prenume. Titlu: subtitrare. Informații despre data lansării (dacă există). Locul 
emisiunii: editor, anul publicării. 

 

Citarea unei surse electronice 

Prenume, prenume (dacă există). Titlu: subtitlu, data / anul de origine al documentului (dacă 
există). URL complet (data accesului la document) 

Sarcina 3 (* toate grupurile au aceeași sarcină) 



4 
 

 

Unul dintre studenți se înregistrează pe site-ul  https://freeplaymusic.com  pentru a descărca 
gratuit muzică pentru a fi folosită în filme. Apoi ar trebui să descărcați o piesă pe computer și 
să furnizați melodia și autorul cu următoarele informații: 

Muzică: numele piesei 

Autor / compozitor: numele autorului 

Descărcat de pe Freeplaymusic.com 

 
Cum se descarcă muzică de pe Freeplaymusic.com? 

https://freeplaymusic.com  

1. înregistrați-vă pe pagina - ÎNREGISTRARE 
2. alegeți muzică (poate fi căutată după stări, genuri ...) 
3. faceți clic pe coșul de lângă piesa selectată 
4. Numele autorului (compozitorului) este vizibil făcând clic pe numele melodiei din 

colțul din dreapta sub COȘUL dvs. 
5. faceți clic pe ADĂUGARE CÂNTEC PENTRU COȘ, apoi faceți clic pe CHECK OUT 
6. adăugați un tip de licență, alegeți EDUCAȚIE - faceți clic pe DETALII și alegeți ÎN 

UTILIZARE CLASROMĂ (o piesă selectată va avea licență gratuită). Aceeași procedură 
este necesară pentru titlul piesei selectate și apoi confirmați cu APLICAȚI ÎN COȘ 

7. faceți clic pe CLICK AICI PENTRU A ACORDA TERMENII ȘI ACORDUL DE LICENȚĂ 
8. faceți clic pe CHECK OUT 
9. după aceea, în cel mai scurt timp, va apărea opțiunea DOWNLOAD ALL 
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Grup 3 

Sarcina 1 

Pentru ultimul diapozitiv al prezentării pregătite, trebuie să specificați literatura utilizată. 

Citând cartea unui singur autor: 

 

Editor: Naklada Ljevak 

Anul publicării: 2020 

Autor: Jadranka Kosor 

Titlu: Premijerka (ing. Prim-ministru) 

 
Sarcina 2 

Citarea unei surse electronice 

Pentru ultimul diapozitiv al prezentării pregătite, trebuie să specificați literatura utilizată. 

 

Acces la document: ziua executării sarcinii 

Titlul articolului: Autorsko pravo i srodna prava (eng. Drepturi de autor și drepturi conexe) 

Data lansării: 30 martie 2017 

Autor: necunoscut 

URL: https://gov.hr/moja-uprava/poslovanje/zastita-intelektualnog-vlasnistva/autorsko-
pravo-i-srodna-prava/1791 

 

Sarcina 3 (* toate grupurile au aceeași sarcină) 

Unul dintre studenți se înregistrează pe site-ul  https://freeplaymusic.com  pentru a descărca 
gratuit muzică pentru a fi folosită în filme. Apoi ar trebui să descărcați o piesă pe computer și 
să furnizați melodia și autorul cu următoarele informații: 

Muzică: numele piesei 

Autor / compozitor: numele autorului 

Descărcat de pe Freeplaymusic.com 

 
Cum se descarcă muzică de pe Freeplaymusic.com? 

https://freeplaymusic.com  

1. înregistrați-vă pe pagina - ÎNREGISTRARE 
2. alegeți muzică (poate fi căutată după stări, genuri ...) 
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3. faceți clic pe coșul de lângă piesa selectată 
4. Numele autorului (compozitorului) este vizibil făcând clic pe numele melodiei din 

colțul din dreapta sub COȘUL dvs. 
5. faceți clic pe ADĂUGARE CÂNTEC PENTRU COȘ, apoi faceți clic pe CHECK OUT 
6. adăugați un tip de licență, alegeți EDUCAȚIE - faceți clic pe DETALII și alegeți ÎN 

UTILIZARE CLASROMĂ (o piesă selectată va avea licență gratuită). Aceeași procedură 
este necesară pentru titlul piesei selectate și apoi confirmați cu APLICAȚI ÎN COȘ 

7. faceți clic pe CLICK AICI PENTRU A ACORDA TERMENII ȘI ACORDUL DE LICENȚĂ 
8. faceți clic pe CHECK OUT 
9. după aceea, în cel mai scurt timp, va apărea opțiunea DOWNLOAD ALL 
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Grupa 4 

Sarcina 1 

Pentru ultimul diapozitiv al prezentării pregătite, trebuie să specificați literatura utilizată. 

Citând cartea unui singur autor: 

 

Anul emiterii: 2020 

Titlu: Manual de verificare a informațiilor media 

Subtitrare: Metode I alati za analizu lažnih vijesti, dezinformacija I ostalih online 
manipulacija (eng. Metode and tools for analysis fake news, misinformation, and other 
manipulations online) 

Editor: Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (eng. Societatea pentru protecția 
drepturilor de autor jurnalistice) 

Autor: Radoslav Dejanović 

 
Sarcina 2 

Pentru ultimul diapozitiv al prezentării pregătite, trebuie să specificați literatura utilizată. 

Citarea unei surse electronice 

 

Acces la document: ziua executării sarcinii 

Titlul articolului: Citiram, dakle pišem (Citez, prin urmare scriu) 

Data lansării: 21 aprilie 2020 

Autor: Elvira Gotal 

URL: https://kblog.ffzg.unizg.hr/2020/04/21/citiram-dakle-pisem/  

  

 

Sarcina 3 (* toate grupurile au aceeași sarcină) 

Unul dintre studenți se înregistrează pe site-ul  https://freeplaymusic.com  pentru a descărca 
gratuit muzică pentru a fi folosită în filme. Apoi ar trebui să descărcați o piesă pe computer și 
să furnizați melodia și autorul cu următoarele informații: 

Muzică: numele piesei 

Autor / compozitor: numele autorului 

Descărcat de pe Freeplaymusic.com 
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Cum se descarcă muzică de pe Freeplaymusic.com? 

https://freeplaymusic.com  

1. înregistrați-vă pe pagina - ÎNREGISTRARE 
2. alegeți muzică (poate fi căutată după stări, genuri ...) 
3. faceți clic pe coșul de lângă piesa selectată 
4. Numele autorului (compozitorului) este vizibil făcând clic pe numele melodiei din 

colțul din dreapta sub COȘUL dvs. 
5. faceți clic pe ADĂUGARE CÂNTEC PENTRU COȘ, apoi faceți clic pe CHECK OUT 
6. adăugați un tip de licență, alegeți EDUCAȚIE - faceți clic pe DETALII și alegeți ÎN 

UTILIZARE CLASROMĂ (o piesă selectată va avea licență gratuită). Aceeași procedură 
este necesară pentru titlul piesei selectate și apoi confirmați cu APLICAȚI ÎN COȘ 

7. faceți clic pe CLICK AICI PENTRU A ACORDA TERMENII ȘI ACORDUL DE LICENȚĂ 
8. faceți clic pe CHECK OUT 
9. după aceea, în cel mai scurt timp, va apărea opțiunea DOWNLOAD ALL 

 

 

 

 


