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From the Office of the President

Dana Mihaela JIANU, MD, PhD
ProEstetica Medical Center
Plastic Surgery
Str. Tudor Stefan 38-40
Bucharest, Sector 1 011658
ROMANIA
Dragă Dr. Jianu,
Această scrisoare subliniazătermenii și condițiile care vor fi în vigoare pentru Jurnalul de
Chirurgie Plastică și Estetică,în acordul de afiliere între ISAPS, Springer Science + Business Media, LLC și
Societatea Română de Chirurgie Estetică (SRCE).Acest contract poate fi anulat de către ISAPS sau SRCE în
orice moment, cu notificarea celeilalte părți.
Beneficiile pentru LSPRAS ale acestei afilieri includ următoarele:
• Fiecare număr al APS va recunoaște că jurnalul este "Jurnalul Oficial al Societății Române de
Chirurgie Estetică". Această recunoaștere va apărea, de asemenea, pe pagina jurnalului:
www.springer.com/266.
• SRCE are dreptul la o (1) pagină color gratuită de publicitate în jurnalul tipărit în fiecare an, în
scopul promovării conferinței anuale a Societății. Întâlnirile suplimentare ale SRCE pot fi incluse în
secțiunea Anunțuri, pentru toate aspectele relevante.
• SRCE are dreptul să desemneze trei dintre membrii săi actuali care urmează să fie
numițiSection Editors. SRCE trebuie să transmită numele membrilor SRCE recomanda ți, în atenția
redactorului-șef. Aceste nominalizări necesită aprobarea oficială a redactorului-șef și a comitetului
pentru operațiuni a jurnalului și trebuie să fie membri actuali ai ISAPS. Decizia finală de a numi orice
Section Editoreste la latitudinea redactorului-șef și a comitetului pentru operațiuni a jurnalului.
Printre alte beneficii ale afilierii Societății se numără accesul la instrumentele electronice unice
pe care le oferă APS, cum ar fi:
• Editorial Manager, sistemul web al APS de depunere și peer review
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a APS

• Online first, publicarea on-line de articole complet citable înainte de lansarea versiunii tipărite

• Articole multimedia, publicarea on-line de clipuri video streaming pe deplin citable
• ISAPS Journal App, ajax, oferind acces deplin la revistă și la toate subiectele, pe multiple
suporturi electronice
Termeni:
• Membrii SRCE care sunt deja membri ai ISAPS vor continua să primească șase numere anuale
ale APS, atât în format electronic cât și tipărite, ca un avantaj al apartenenței lor ISAPS.
• Membrii SRCE care nu sunt în prezent membri ai ISAPS pot cumpăra un abonament redus
pentru APSpentru suma de 250 $, cu posibilitatea reînnoirii până la data de 15 decembrie a fiecărui an,
pentru anul următor. Pentru referință, taxa actuală de subscriere individuală este de 585 $. Astfel de
abonamente pentru non-membri ar trebui să fie solicitate prin contactarea Biroului Executiv al ISAPS.
• Abonamentele pentru APS pentru membrii SRCE care nu sunt în prezent membri ai ISAPS se
plătesc către ISAPS.
• Este responsabilitatea fiecărei persoane abonate să furnizeze către ISAPS o adresă precisă la
care numerele revistei vor fi trimise prin poștă. Nici ISAPS, nici Springer nu vor fi responsabile pentru
problemele legate de livrare.
• Doar membrii SRCE care sunt și membri ai ISAPS pot să beneficiezede accesul la versiunea online a APS, prin Members Area a site-ului ISAPS, folosind parola ISAPS.
• Membrii SRCE care nu sunt în prezent și membri ai ISAPS și care aleg să achiziționeze un
abonament la APS vor primi ediția electronică a Jurnalului prin intermediul unui portal editor de
informare on-line, cunoscut în prezent ca SpringerLink (sau alt format electronic sau sistem desemnat de
către editor ocazional).
• Afilierea la APS nu garantează în niciun fel publicarea de articoletrimise de către membrii
SRCE. Toate articolele trebuie să fie supuse aceluiași control riguros ca orice alt tip de articol transmis
spre publicare.
• Cei care semnează acest acord confirmă faptul că au permisiunea organizațiilor respective să
intre în prezentul acord, care va rămâne obligatorie și la succesorii lor.
ISAPS si Springer așteaptă cu nerăbdare afilierea în curs de desfășurare cu SRCE.Vă solicităm să
confirmați această afiliere cu semnătura dvs.mai jos și sătrimiteți pagina semnată la Biroul Executiv al
ISAPS prin fax sau scanare / e-mail.
With best wishes,

Renato Saltz, MD
President, ISAPS
cc: Catherine Foss
Victoria Ferrara
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Dana M. Jianu, MD, PhD
Date
RASSPresident

______________________________________________________
William F. Curtis, PhD - Vice President
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Springer Science + Business Media
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