INSTRUCŢIUNI DE REDACTARE A LUCRARILOR ŞTIINŢIFICE PENTRU
VOLUMUL LUCRĂRILE SIMPOZIONULUI F.M.V.2009
Dimensiunile lucrării: maxim 8 pagini
Lucrările pot fi redactate în întregime în limba ENGLEZA , cu rezumat în limba
engleză.
FORMATUL PAGINII
Tip pagină: A4 (21/29,7 cm),
Oglinda paginii: 13,0/19,0: stânga 4 cm, dreapta 4 cm, sus 5 cm, jos 5,7 cm
Orientare pagină: portret1
Paginare: centru – jos
Fonturi: Times New Roman
Taburile: de 1,27 cm
Succesiunea titlurilor şi caracteristicile acestora:
1. Titlul lucrării: cu majuscule, bold, centrat, 12 p, bilingv, în în limba engleză.
Lăsaţi o pauză de 6 pt sub titluri
2. Autorii: cu majuscule, aliniat dreapta, 10 pt., întâi prenumele apoi numele de
familie. Prenumele bărbaţilor - numai iniţiala, prenumele femeilor – în întregime.
2.1. Adresa: instituţia de care aparţine fiecare autor (litere minuscule, obişnuit, fără
prescurtări) şi adresa de e-mail a primului autor, 10 pt, aliniat dreapta.
Când autorii aparţin mai multor instituţii se marchează fiecare autor la sfârşitul
numelui, cu un superscript: 1, 2, 3 etc. Fiecare număr va fi asociat unei instituţii. Legenda
acestor numere va fi scrisă imediat sub autori.
Lăsaţi o pauza de 12 pt sub adrese.
3. Cuvinte cheie: bold, aliniat stânga, 9 pt., in limba engleza. Cuvintele cheie ca atare
vor fi maxim cinci şi se scriu simplu (nu bold). Exemplu:
Key words: cholinesterase, nervous system, rabbit.
Lasati o pauza de 12 pt sub cuvintele cheie
4. Rezumat in limba engleza: titlul SUMMARY – centrat, bold, 10 p.
Conţinutul rezumatului - maxim 300 de cuvinte, 9 pt., aliniat stânga – dreapta
(justify). Lăsaţi o pauză de 12 pt sub conţinutul rezumatului
5. Introducere - fără titlu, aliniat stânga – dreapta (justify), 12 p.
6. Subtitlurile lucrării:
1. MATERIAL ŞI METODĂ
2. REZULTATE ŞI DISCUŢII
3. CONCLUZII
Mulţumiri
BIBLIOGRAFIE
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Nu se admit orientări orizontale (peisaj) nici macar pentru tabelele care ocupa pagina intreaga.
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Toate aceste subtitluri se scriu: cu majuscule, bold, centrat, 10 p., cu pauză de 12
pt inainte si 6 pt după. Primele trei subtitluri vor fi numerotate: 1. MATERIAL ŞI
METODĂ, 2. REZULTATE ŞI DISCUŢII, 3. CONCLUZII.
Corpul textului lucrării: 12 p., aliniat stânga – dreapta (justify).
Concluziile vor fi numerotate: 3.1., 3.2. etc.
7. Multumirile se scriu centrat, bold, cu litere minuscule.
Pot fi înscrise mulţumiri la adresa unei anumite persoane sau texte de tipul
„Lucrarea a fost realizată pe baza unui grant (nr..... ) obţinut de către.... din partea ...”
8. Subtitlul BIBLIOGRAFIE se scrie cu majuscule, bold., centrat, 9 p.
Conţinutul bibliografiei: aliniat stânga, 9 p.,
REDACTAREA BIBLIOGRAFIEI se face in ordinea strict alfabetică a primului
autor. Se vor scrie:
- numărul curent;
- autorii (cu italice): primul autor - întâi numele de familie apoi iniţiala
prenumelui, ceilalţi autori: întâi prenumele apoi numele. La femei, prenumele se
scrie întreg;
- denumirea publicaţiei, în întregime şi fără prescurtări:
o pentru reviste: denumirea articolului (normal), urmat de denumirea
revistei (italic), volumul (cu bold), numărul (in paranteza), paginile, anul
apariţiei (normal);
o pentru cărţi: denumirea cărţii (italic), ediţia, editura, oraşul, anul apariţiei
(normal);
o pentru teze: denumirea tezei (italic), universitatea în care a fost susţinută,
localitatea, anul (normal).
La bibliografie vor fi scrişi toţi autorii lucrării respective, în ordinea din lucrare.
In cazul lucrarilor scrise cu litere slave, va fi efectuată transcrierea în alfabetul
latin.
Randul întâi al unei referinte bibliografice se scrie aliniat stânga, rândurile
următoare, la 1 cm de la marginea din stânga. Exemple:
Dojană, N. – Cercetări privind activitatea enzimelor digestive la tineretul cunicol crescut în sistem industrial.
Teză, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi de Medicină Veterinară, Bucureşti, 1996.
Fekete, S., I. Hullár, H. Fébel, J. Bokori - The effect of animal fat and vegetable oil supplementation of feeds
of different energy concentration upon the digestibility of nutrients and some blood parameters in rabbits.
Acta Veterinaria Hungarica 38(3), pp165-175, 1990.
Manta, I., M. Cucuianu, G. Benga, A. Hodârnău. - Metode în biochimie, Ceres, Bucuresti, 1976.

CITAREA AUTORILOR SAU A LUCRĂRILOR ÎN TEXT
Autorii vor fi citati in text intre paranteze simple, numele autorului fiind urmat de
anul aparitiei lucrării. Ex.: (Paştea, 1990). Daca sunt doi autori, vor fi citati ambii:
(Parhon şi Sălăgeanu, 1984). Daca sunt mai multi de doi autori: (Parhon et al.,
1984).
Verificati ca toti autorii din bibliografie sa fie citati în text si vice versa, toti
autorii din text sa apara la bibliografie.
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La bibliografie se trec doar referinţele bibliografice care au legătură strânsă cu
lucrarea.
Vor fi citate referinţe doar pentru afirmaţiile ştiinţifice în general noi, puţin
cunoscute, şi nu pentru date sau afirmaţii banale, binecunoscute.
Citarea lucrărilor se face la sfârşitul frazei, înainte de punct. Ex.: „Harada and
Kanno reported an insulin evoked increasing of pancreatic juice flow and protein output
in cold exposed rats (Harada and Kanno, 1976)” sau „Aceste aspecte au fort relevate de
diferiţi autori din literatura de specialitate (Sălăgeanu, 1986 şi Costache, 1999)”.

-

Italicele
Se scriu obligatoriu cu italice:
cuvintele in limba latina cum ar fi: ad libitum, in vitro, in vivo, et al., per se, ad
hoc, inter alia, inter se, post mortem, post partum (adverbial) etc. Nu se scriu cu
italice: corpus luteum, via, N.B., post mortem, post partum (adjectival) etc.;
denumirile stiintifice ale speciilor: Oryctolagus cuniculus
constante si necunoscute matematice
prima folosire in text a unui termen special
denumirile anatomice in limba latina: muşchiul latissimus dorsi, os humerus,
vena cava caudalis.
Liniuta de unire:
De evitat in expresii ca „de la 10 la 12 ore”
De utilizat: - in unele prefixe: anti-estrogenic, pre-tratament, non-activ
- la despartirea in silabe la capatul randului.
Nu se utilizeaza in expresii ca: „Un bine cunoscut cercetător ...”

Parantezele: se utilizeaza toate cele trei tipuri, fara sa existe o regula generala.
Se scriu cu majuscula:
- denumirile stiintifice ale speciilor, numele claselor, ordinelor si familiilor
- numele proprii ale persoanelor, institutiilor.
Numele bolilor nu sunt normal scrise cu majuscule.
Numeralele:
- se folosesc litere pentru numeralele de la unu la noua ( ex.: doi, cinci, şapte) si
cifre peste noua (ex.: 10, 11, 231 etc.);
- concluziile vor fi numerotate sub forma: 3.1, 3.2 etc.;
- separarea zecimalelor: prin virgula;
- pentru numere mari in text vor fi adoptate formulari scurte, de ex.: 1,6 x 106 si
nu 1.600.000;
- Pentru inmultire se foloseste semnul x;
- Pentru impartire, semnul /. Exemplu: 136/273.
Unitati de masura: conform standardelor intenationale.
Exprimarea concentratiei si a compozitiei: va fi evitata pe cat posibil
exprimarea procentuala (%) a solutiilor, preferandu-se exprimarea in moli (M sau
3

mM) sau echivalenti (Eq sau mEq). Excepţii: procentul de mortalitate si alte valori ce
se preteaza la aceasta forma de prezentare.
Simboluri, conform standardelor: >, < , =, ±, ≡, ≥, ≤, ≠, ≈, ∞, ♂, ♀ et. Semnele
statistice: * P<0,05, ** P>0,01, *** P<0,001 etc.
Abrevieri standard: FSH, LH, ACTH, DNA, RNA, approx., iu – international units;
PMSG, vs – versus, etc
REDACTAREA TABELELOR
Tabelele vor fi concepute astfel incat sa ocupe toata latimea oglinzii paginii, fara
sa o depaseasca. Daca un tabel trece pe pagina urmatoare, el va fi precedat de o linie
care sa cuprinda repetarea capatului de tabel. Titlul tabelului se scrie deasupra
acestuia. Numerotarea tabelelor se face aliniat dreapta, italic, 10 pt,: Tabelul 1 etc.,
iar dedesupt, titlul tabelului, normal, centrat, 10 pt.
Textul tabelului, in interiorul acestuia, va fi redactat centrat, regular, 10 pt.
Titlurile tabelelor sa fie suficient de detaliate, astfel încât să poate fi înţelese fără
referire la text.
Tabelele vor fi obligatoriu citate in text si comentate.
Daca exista tabele ce contin note, acestea, ca si legenda, se scriu imediat sub tabel.
Numerotarea si titlul tabelelor vor fi redactate cu corpul de litera 10 pt.
MATERIALUL ILUSTRATIV
Este reprezenat de figuri (notiunea incluzand fotografii, desene, scheme, grafice
etc.). Toate figurile vor fi prezentate in alb-negru, cu un contrast cat mai bun. Ca
dimensiuni, acesea sa nu depaseasca latimea oglinzii paginii. Numerotarea figurilor
se face sub figura: Fig. 1., urmat de titlul sau legenda figurii. Titlul se scrie sub
figură, centrat, la 10 pt. Notarile in figuri se fac cu corpul de litera 10 şi cu acelaşi tip
de fonturi: Times new roman.
Toate figurile trebuiesc citate in text si comentate.
NOTELE DE SUBSOL
Daca o lucrare contine note de subsol, acestea se vor marca intr-un singur mod.
Notele de pe o pagina trebuie sa se regaseasca in subsolul paginii respective.
OBSERVATII FINALE:
Prezentarea lucrarilor: obligatoriu in doua formate: pe hârtie si electronic (CD sau
discheta).
Refuzarea unei lucrari de la publicare nu este obligatoriu notificata
autorului.
Rămâne în grija autorilor să verifice şi să se asigure de primirea lucrării de către
comitetul de organizare şi de acceptarea acesteia pentru publicare sau/şi comunicare.
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