
 
 

Ghid de publicare 
 

I. Tematica revistei 

Revista de psihologie clinică și psihoterapie publică studii și cercetări în domenii precum Psihologia 
clinică, Psihoterapia, Expertiza psihologică; informații privind instrumente de psihodiagnostic; evenimente 
profesionale; recenzii. Lucrările pot fi publicate în limbile română sau engleză și pot aparține autorilor 
români și străini.  

II. Standardele de publicare 

Standardele de publicare sunt conform  Publication Manual of the American Association. 

III. Titlul articolului 

Titlul articolului va fi scurt, specific și descriptiv, conform ideii principale a articolului. Se scrie cu 
majuscule, Times New Roman, caractere de 14, bold, centrat.  

IV. Autorul/Autorii articolului 

Prenumele şi numele autorului/autorilor se scriu în dreapta, la două rânduri distanţă sub titlu, fără a se 
nota gradul științific sau didactic, vor fi scrise cu Times New Roman, caractere de 12, bold. Se indică 
pentru fiecare autor afilierea instituţională principală. În notă de subsol se menționează datele de contact 
pentru fiecare autor separat.  

V. Rezumatul articolului 

Rezumatul va avea cel mult 300 de cuvinte şi va fi scris în limba română şi în limba engleză, cu Times 
New Roman, caractere de 12, italic, justify, la două rânduri distanţă de numele autorului. Rezumatul va 
cuprinde: introducere, obiective, metode, rezultate, concluzii. 

VI. Cuvinte cheie 

Se vor menţiona maxim 5 cuvinte cheie care surprind esenţa lucrării, scrise în limba română şi în 
limba engleză, la două rânduri distanţă sub rezumatul lucrării, cu Times New Roman, caractere de 12, 
italic, justify. 

VII. Organizarea articolelor 

Articolele sunt organizate în: 

1. Introducerea, care va include: importanța temei; legătura dintre lucrarea de față și alte studii sau 
cercetări realizate pe marginea aceleiași problematici; obiectivele și ipotezele prezentului studiu; 
implicațiile practice și teoretice ale studiului. 

2. Metoda, care trebuie descrisă în detaliu. Se menționează: participanții, instrumentele, procedura, 
designul experimental. 

3. Rezultatele, prezentate concis.  

4. Discuțiile, care includ o comparație între rezultatele obținute și alte studii din literatură, explicații și 
ipoteze asupra diferențelor observate, comentarii, probleme nerezolvate, întrebări. 

5. Concluziile. 

6. Bibliografia, care va cuprinde doar referințele citate în text. Citarea se va face conform normelor APA. 

IX. Aspectul paginilor 

Paginile vor avea formatul A4, potrait, cu marginile: sus/jos/stânga/dreapta 2 cm. Paginile vor fi 
numerotate cu numere arabe în mod continuu, de la prima la ultima pagină. 



X. Declarația de etică și malpraxis a Revistei 

Drepturile și responsabilitățile autorilor sunt prezentate în Declarația de etică și malpraxis a Revistei de 
psihologie clinică și psihoterapie. 

XI. Politica de acces liber 

Revista oferă acces liber în versiunea on-line, ceea ce înseamnă că tot conţinutul este disponibil gratuit 
fără a percepe taxe de la utilizator. Aceștia pot citi, descărca, copia, distribui, imprima, căuta, crea link-uri 
către textul integral al articolelor din Revistă, fără a solicita permisiunea autorului sau a editorului, sub 
rezerva respectării următoarelor condiţii:  

• să menţioneze numele autorului(ilor), titlul articolului, faptul că articolul este publicat în Revistă şi să 
indice pagina/paginile citată(e) din Revistă;   
• să reproducă exact materialul atunci când este citat, folosit, discutat sau multiplicat;  
• drepturile de autor nu pot fi încălcate în nici un fel.   
 


