
RECOMANDĂRI PENTRU REDACTAREA LUCRĂRII 
ÎN VEDEREA PUBLICĂRII ÎN REVISTA ROMÂNĂ DE KINETOTERAPIE 

            Prin apariția unei lucrări În reviste, dreptul de autor se trece asupra revistei și, ca atare, 
lucrarea nu mai poate fi trimisă spre publicare, integral sau parțial, unei alte reviste, decât cu 
acordul Comitetului de redacție. De asemenea, revista nu publică lucrări apărute în alte reviste 
din țară sau străinătate. Articolele sunt supuse procesului de evaluare/recenzare 'peer review'. 

La baza redactării lucrării stau principii deontologice, reguli, norme și uzanțe etice și 
estetice. Pentru realizarea aspectului uniform al revistei și pentru asigurarea ținutei științifice a 
articolelor, colectivul de redacție recomandă colaboratorilor revistei să ia În considerare aspectele 
ce se vor prezenta. 

Redactarea articolelor se conformează în general recomandărilor stabilite de Comitetul 
Internațional al Editorilor de Reviste Medicale (www.icmje.org). 

Lucrarea in extenso se va redacta în întregime În limba engleză și va fi precedată de un 
rezumat în limba în care este redactat articolul, precum și de un rezumat în limba română. 

Pentru autorii străini, lucrarea in extenso și rezumatul se vor trimite într-o limbă de 
circulație internațională (engleză). 

Lucrarea va avea 4-8 pagini, inclusiv ilustrații, tabele, grafice. Se va procesa spațiat la un 
rând, justified, redactat în Office Word, Time New Roman, font 12, diacritice, format A4, cu 
margini: top 2 cm, bottom 2 cm, left/inside 2,5cm, right/outside 2cm. 

Lucrarea va fi înaintată colectivului de redacție în două exemplare printate, pe adresa 
redacției și un exemplar pe suport electronic, pe adresa de mail a publicației. 

Colectivul de redacție recomandă colaboratorilor următoarea structură a manuscrisului: 
paginile vor fi numerotate central, jos, În următoarea ordine: 

 pagina 1 - titlul lucrării (În limbile română și engleză sau franceză); 
 pagina 2 - prenumele și numele complet al autorilor, caractere Times New Roman, font 14, cursiv, 

boltit, italic, aliniat dreapta, urmate de profesia, gradul didactic și științific. Instituția fiecărui autor 
se va insera cu footnote (1,2) În subsolul paginii. Totodată vor fi oferite și informații de ordin 
personal ale primului autor al lucrării, ca persoană de contact (nume, prenume, instituția, adresa, 
nr. tel., adresa mail); 

 pagina 3 - cuvinte cheie (În limbile română și engleză sau franceză) și rezumatul lucrării (În 
limbile engleză sau franceză); (autorii străini vor folosi o limbă de circulație internațională pentru 
rezumat și cuvintele cheie). 

 pagina 4....n- textul lucrării, inclusiv ilustrații, tabele, grafice, discuții, concluzii, bibliografie; 
Lucrarea trebuie să satisfacă cerințele de standard științific și formativ pentru cercetători.  
În funcție de destinatarii lucrării, protocolul diferă sensibil, având caracter academic, de 

popularizare, științific sau informal. 
Structura lucrării 

 Titlul lucrării (În limbile română, engleză sau franceză) 
 Cuvinte-cheie(În limbile română, engleză sau franceză) 
 Rezumatul lucrării (În limbile engleză sau franceză) 
 Textul lucrării, incluzând ilustrații, tabele, grafice 
 Discuii și Concluzii 
 Mulțumiri 
 Bibliografie 

 
Manuscrisul / Lucrarea În format electorinc va fi trimisă la următoarea adresă: 
Editor șef: CIOBANU DORIANA 
e-mail: doriana.ciobanu@revrokineto.com 

Editor șef adjunct: Lozincă Izabela 
e-mail: ilozinca@revrokineto.com
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