
INSTRUCTIUNI PENTRU AUTORI 

 

Rezumatele vor fi redactate atât în limba română, cât și în limba engleză.  

Rezumatul trebuie să se încadreze pe o pagină (în limba română) şi pe o 

altă pagină, structurată identic, în limba engleză. 

 

Setare pagină:  

- format A4: 

- margini: 2 cm - sus, jos, stanga, dreapta. 

Fiecare secțiune se va introduce la un rând- spațiu sub secțiunea precedentă. 

 

Titlul lucrării: cu majuscule, TNR 14, bold, alignment central.  

Titlul trebuie să fie clar, concis, în acord cu tema abordată și să nu 

depășească 50 cuvinte, pe maximum 3 rânduri. 

 

Autori: TNR 12, bold, alignment central, la un rând sub titlu. Se vor completa: 

- Numele și prenumele studentului/masterandului; anul și programul de 

studiu (MV, CEPA, EPA, CEAEHK) 

- Numele și prenumele coordonatorului științific; disciplina. 

- Afilierea instituțională  

- Adresa de e-mail a studentului (prim autor)  

 

Secțiunea unde se încadreaza lucrarea (în funcție de tematica abordată):  
- 01. Secţiunea: Medicină Veterinară  - Ştiinţe Preclinice 

- 02. Secţiunea: Medicină Veterinară  - Ştiinţe Clinice 

- 03. Secţiunea Medicină Veterinară-  Sănătate publică și producții animaliere 

- 04. Secţiunea Controlul și Expertiza Produselor Alimentare 

 

Rezumat: TNR 12, alignment justify, fără Indent, spațiere la 1.5. 

Rezumatul trebuie să cuprindă între minimum 200 și  maximum 300 cuvinte.  

Structura rezumatului: Introducere, Material și metode, Rezultate, Concluzii 

 

Cuvinte cheie: TNR 10, Italic; 3 – 5 cuvinte cheie. 

 

Bibliografie: TNR 10.  

Trebuie să cuprindă titlurile din literatura de specialitate care au servit ca 

bază de documentare (3 – 5 surse), respectiv autorii care au fost citaţi în text 

la rezumat.  

Referinţele vor fi numerotate, se trec în ordine alfabetică şi cronologică 

după modelul de mai jos: 

- articol în jurnal:  
1. Nielsen M.K., 2012. Sustainable equine parasite control: Perspective and research needs. Veterinary 

Parasitology, 185(1):32-44. 

- carte: 
2. Taylor M.A., Coop R.L., Wall R.L., 2007. Veterinary Parasitology. Blackwell Publishing House, USA. 


