Ghid pentru autori
Instrucțiuni generale

1. Articolele vor fi depuse până la 01.08.2020 în regim on-line la adresa de e-mail:
iurie.pinzaru@ansp.gov.md in format Word și 2 (două) avize/referințe în format PDF prin
intermediul sistemului electronic. Înainte de toate, urmează să vă asigurați că articolele
corespund tuturor cerințelor.
2. Articolele vor fi depuse doar până la data-limită. Data-limită nu va fi prelungită.
3. Prin depunerea articolului, autorul este de acord și, totodată, confirmă că:
 îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile prezentate;
 nu a mai publicat materialele respective anterior în nici o altă publicație;
 rezultatele expuse sunt originale, datele prezentate – veridice, reprezintă lucrul
personal sau al echipei de autori și nu conține autori-fantomă;
 toți autorii articolului cunosc și sunt de acord cu conținutul expus.
4. Autorii poartă responsabilitatea pentru greșelile gramaticale, stilistice, mecanice și de
tehnoredactare prezente în articol.
5. Articolele cu doi sau mai mulți coautori (dar nu mai multi de patru) vor fi depuse de către
autorul-prezentator doar o singură dată.
6. Articolele depuse vor fi examinate de către Colegiul de redacție, care va lua decizia de a
accepta sau nu materialele prezentate.
Criteriile de evaluare de bază sunt următoarele:


Corespunderea scopului cu denumirea articolului;
 Corespunderea scopului cu rezultatele obținute;
 Analiza rezultatelor cercetării conform tipului de studiu realizat;
 Importanța rezultatelor expuse pentru sistemul de sănătate publică.
7. Autorul/autorul-prezentator al articolului propus pentru publicare în materiale Conferinței,
ulterior evaluat și acceptat, va primi prin e-mail o notificare privind acceptarea materialului.
8. Articolele acceptate vor fi publicate într-o revistă medicală de categoria B.
Reguli de redactare
1. Articolul se va expune. într-un document MicrosoftWord (format.doc sau .docx). Ulterior,
prin Copy-Paste, să inserați secțiunile rezumatului în câmpurile respective ale modulului
electronic de depunere a lucrării.
2. Articolele se vor depune în limba română.
3. Structura obligatorie a articolului va include: titlu, autori, afiliere, rezumat în
limbileromână, engleză și rusă-până la 50-60 cuvinte), cuvinte-cheie, introducere, scop,
material și metode, rezultate și discuții cu tabele, figuri și imagini, concluzii, referințe

bibliografice. Articolele care nu vor respecta structura dată nu vor putea fi depuse și
publicate.
4. Parametrii (câmpurile) paginii: stânga – 3 cm; sus, dreapta, jos – 2 cm.
5. Textul trebuie să fie scris la timpul trecut, diateza pasivă, persoana a treia. Dimensiunea unui
articol nu va depăși 4 pagini.
6. Formatul caracterelor: Times New Roman, fontul 12, intervalul – 1,15 linie. Spaţierea
între secţiuni: 3 pt.
7. Titlul: LITERE MARI (BOLD, NORMAL, alinierea pe centru), lungimea maximă pe 2
rânduri. Titlul trebuie să fie laconic, concret şi să reflecte conţinutul rezumatului. Nu se
acceptă abrevieri în titlu.
8. Autorul(ii): până la 4 persoane (bold, normal, alinierea pe centru). Nu vor fi indicate
titlurile științifice sau științifico-didactice. Numele și prenumele vor fi scrise complet (ex:
Vasile Gheorghiță).
9. Afilierea: subdiviziunea, instituția, orașul, țara (normal, regular, aliniere justificată). Înscrieți o singură afiliere (cea de la locul de muncă de bază). Verificați denumirea corectă a
subdiviziunii conform structurii organizatorice a Agenției Naționale pentru Sănătate
Publică.
10. Scopul lucrării. O frază de maximum 3 rânduri (normal, regular, aliniere justificată).
11. Material şi metode. Menţionaţi designul studiului. Relataţi succint despre materialul,
metodele şi instrumentele utilizate în cercetare. Indicați parametrii înregistraţi şi testele
statistice utilizate (text continuu, normal, regular, aliniere justificată).
12. Rezultatele se vor expune clar și metodologic.
13. Concluzii: două-trei concluzii, care să descrie dacă a fost confirmată sau nu ipoteza de
cercetare (text continuu, normal, regular, aliniere justificată).
14. Referințele bibliografice vor include autori, care se vor înscrie după alfabet (în limbile
romțnă, engleză, rusă etc.) din ultimii 10 ani.
15. Cuvinte-cheie: maximum 2 rânduri. (text continuu, normal, regular, aliniere justificată).
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