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PROTOCOL DE EVALUARE A MANUSCRISELOR  

DE TIP ARTICOL ORIGINAL 

 

Nume consultant ştiiinţific Data expedierii Data returnării 

 

 

  Punctaj 

maxim 

Punctaj 

consultant 

ştiinţific  

1 Elemente de originalitate ale articolului 10  

2 Actualitatea ştiinţifică a datelor prezentate 10  

3 Elemente de aplicabilitate clinică în practica medicală 

curentă 

10  

4 Calitatea organizării materialului prezentat 10  

5 Importanţa didactică/clinică a studiului 5  

6 Corespondenţa titlului cu materialul prezentat 5  

7 Corectitudinea şi corespondenţa cuvintelor cheie cu 

subiectul manuscrisului 

5  

8 Claritatea şi concizia rezumatului 5  

9 Calitatea şi utilitatea materialelor şi metodelor aplicate 

în designul studiului 

5  

10 Calitatea şi claritatea prezentării rezultatelor 5  

11 Claritatea şi profunzimea discuţiilor 5  

12 Claritatea şi susţinerea concluziilor prin rezultatele 

studiului 

5  

13 Exactitatea, acurateţea şi actualitatea bibliografiei 5  

14 Calitatea iconografiei utilizate 5  

15 Corectitudinea prelucrării statistice a datelor 5  

16 Calitatea şi lizibilitatea redactării şi editării 

manuscrisului 

5  
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Pe baza acestui tabel, manuscrisele vor primi un scor, maximul fiind de 100 puncte. Un 
scor <50 puncte duce la respingere, iar la peste 70 puncte articolul este publicabil. 
 

Rezultatul evaluării manuscriselor de tip articol original (vă rugăm încercuiţi categoria 

adecvată): 

1. acceptarea de facto  
2. acceptarea de principiu, cu modificări minore 
3. acceptarea, cu modificări majore 
4. respingere 
 
Comentarii ale consultantului ştiinţific: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rugăm a completa şi returna redacţiei protocolul de evaluare a manuscriselor în termen de 
2 săptămâni de la data confirmării primirii acestuia. Consultanţii ştiinţifici sunt obligaţi să 
respecte confidenţialitatea datelor cuprinse în manuscrisele analizate. Aceste date nu pot fi 
reproduse sau difuzate fără acordul autorilor sau a redacţiei Revistei Române de Anatomie 
funcţională şi clinică, macro- şi microscopică şi de Antropologie. 
 

Semnătura consultantului ştiinţific, 

 

 


