
                  

  

Ghid de redactare lucrare “in extenso”                             

  

1. Articolul trebuie să aibă minim 5 pagini, fără alte limitări din punct de vedere 

al paginilor. 

2. Articolul trebuie redactat cu caractere de 12 Times New Roman şi spaţiere la 

un rând si jumatate distanţă, inclusiv Bibliografia. 

3. Titlul trebuie scris cu caractere de 16 Bold Times New Roman. 

4. Sub titlu vor apărea: numele si prenumele autorului sau autorilor, scris cu 

majuscule şi Bold de 14. 

5. După nume se va trece un asterix (sau cifra) şi ca notă de subsol va apare 

calitatea autorului, titlul ştiinţific, instituţia de provenienţă, mail-ul. 

6. Notele de subsol (autori, referinţe bibligografice etc) trebuie scrise cu 

caractere de 10 Times New Roman. 

7. Este recomandabil sa se evite aldinele (Bold) in interiorul frazei, cu exceptia 

titlurilor si subtitlurilor. 

8. In interiorul lucrării se pot include imagini (inclusiv imagini color, dar maxim 

2-3 imagini color/lucrare) care se numerotează şi se detaliază sub imagine, cu 

caractere de 10 Times New Roman. 

9. Textul se va scrie cu diacritice romanesti, cu respectarea normelor ortografice 

ale limbii în care este redactat articolul. 

10. Bibliografia, la sfârşitul lucrării, cuprinde referintele in ordinea citarii in 

lucrare, respectand Cerintele uniformizate ale Comitetului International al 

Editorilor de Reviste Medicale (ICMJE - International Committee of Medical 

Journal Editors). 

11. Autorii sunt rugaţi să respecte legislaţia privind drepturile de autor, evitând 

orice formă de plagiat. În cazul preluării unor idei din alte lucrări, colaboratorii 

sunt obligaţi să le citeze şi, când este cazul, să treacă între ghilimele unele 

pasaje din lucrările citate. 

 

Răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate revine în totalitate autorilor! 

 

 

  



                  

  

 

TITLUL LUCRĂRII 

Prenume NUME1 

  

 

Textul propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul 

propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul 

propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul 

propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul 

propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul 

propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul 

propriuzis al lucrării. 

Textul propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul 

propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul 

propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul 

propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării.  

Textul propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul 

propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul 

propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul 

propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul 

propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul 

propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării.   

Textul propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul 

propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul 

propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul 

propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul 

propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării. Textul 

propriuzis al lucrării. Textul propriuzis al lucrării.   

 

BIBLIOGRAFIE 

 

                                                           
1 Titlul Academic Profesor Doctor, Conferențiar etc., Universitate/Spital, Oraş.  


