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Regulament de Redactie
Declaratie angajament - Sarcinile redactorului
Subsemnata/-ul................................................................................prin prezenta mă angajez:
1. Sa particip la procesul redactional coordonat de redactorul sef, in domeniul de activitate
..............................................
2. Sa analizez materialele trimise spre publicare si distribuite de redactorul sef, din punct de vedere
formal (vezi Indicatiile pentru autori http://www.rrml.ro/instructiuni_autori.php) si/sau stiintific.
Articolele selectate spre publicare trebuie să fie valoroase științific/profesional, relevante pentru
interesul specialiștilor din domeniul medicinei de laborator, bine/corect scrise, avand clarificate
aspectele etice și de copyright.
3. Voi participa cu toata priceperea mea la depistarea situatiilor in care informatiile/ datele stiintifice,
rezultatele experimentale, discutiile si concluziile care rezulta din acestea provin din alte surse
decat cea declarata de autori, in mod particular sunt rezultatul muncii altor persoane fizice sau
juridice
4. Voi face analiza cu maxima responsabilitate, pe masura pregatirii mele stiintifice si profesionale
intr-un interval rezonabil de timp (aproximativ 2 saptamani de la primirea lui). Imi voi recunoaste si
declara limitele de competenta, respectiv ma voi perfectiona continuu, pentru a contribui intr-o
manieră profesională la procesul de redactie.
5. Voi trimite materialele spre evaluarea recenzorilor ştiinţifici stabiliţi de comun acord cu redactorul
sef; voi comunica autorului responsabil cu corespondenţa, rezultatul evaluării ştiinţifice şi mă voi
asigura că materialul refăcut respectă recomandările solicitate de recenzori. Corespondenta cu
autorii si recenzorii articolelor se va purta cu acordul/ instiintarea redactorului sef (Bcc), de pe
adresa oficială a redactiei nominalizată pentru mine (prenume.nume@rrml.ro)
6. Mă angajez să păstrez confidenţialitatea identităţii autorilor precum şi a recenzorilor care
analizează materialul trimis
7. Mă angajez să protejez şi să păstrez confidenţialitatea informaţiilor ştiinţifice conţinute in
materialele trimise spre publicare şi să nu le utilizez în scop personal
8. Voi trimite forma finală a materialului recenzat, redactorului şef. Doar redactorul sef este
indreptăţit să comunice autorilor decizia de acceptare / refuzare de la publicare a unui material.
9. Voi raporta orice stare care reprezintă un potenţial conflict de interese.
10. Voi comunica redactorului şef orice situaţie nou apărută, care mă pune în poziţie de
incompatibilitate cu funcţia de redactor la Rev Rom Med Lab
11. Activitatea depusa in vederea editarii Rev Rom Med Lab este onorifică, benevolă / fără retribuţie
12. In situaţia in care voi dori să mă retrag din aceasta activitate, o voi face cu un pre-aviz de minim 30
de zile, cele menţionate la articolele 6 si 7 fiind valabile şi după încetarea colaborării cu Redactia
Revistei Române de Medicină de Laborator.
Semnatura............................................................
Data..................................................

