
  

 

Termene importante: 

 

 Termenul limită de trimitere a lucrărilor: 01.11.2021 
 Lucrările vor fi redactate conform instrucțiunilor prezentate mai jos. 
 Trimiterea lucrărilor se va face la adresa de email: 

simpozion.fpmoradea@gmail.com 

 Termenul limită pentru publicarea lucrărilor selectate în urma procesului de  
evaluare: 15.12.2021 

 

Secțiunile simpozionului: 

- Ecotoxicologie, Zootehnie și Tehnologii de Industrie Alimentară 
- Protecția Mediului 
- Resurse Naturale și Dezvoltare Durabilă 

 

 Lucrările prezentate în cadrul Simpozionului și acceptate de Comitetul Științific vor fi 
publicate în volumele: 

- Ecotoxicologie, Zootehnie și Tehnologii de Industrie Alimentară, indexat B+, I.S.S.N. 
1583-4301 

- Protecția Mediului, indexat B+, ISSN 1224-6255, Ed.română I.S.S.N, 2065-3476; Ed. 
Engleză I.S.S.N. 2065-3584;  

- Resurse Naturale și Dezvoltare Durabilă, indexat B.D.I., E-I.S.S.N. 2601-5676; I.S.S.N. L-
e 2066-6276 
 
Acestea vor fi disponibile în regim open-acces la adresa: 

https://protmed.uoradea.ro/facultate/publicatii.html 

 

Instrucțiuni de redactare a lucrărilor 

 Lucrările vor cuprinde date originale, şi se vor redacta numai în limba engleză, la un rând, cu editorul 

de texte Word.  

 Lucrarea va avea 4 până la 8 pagini maximum, în format A4 (21 cm lăţime şi 29,7 cm înălţime) –File-

Page Setup-Paper. 

 Setarea paginilor A4 (File – Page Setup) se va face cu marginile de sus (Top) 4,5 cm; jos (Bottom) 4,5 

cm; stânga (Left) 4 cm şi dreapta (Right) 4 cm. 

 Lucrarile vor fi astfel structurate încât vor cuprinde: Abstract, Key words, INTRODUCTION, 

MATERIAL AND METHODS, RESULTS AND DISCUSSION, CONCLUSIONS, Acknowledgments 

(daca este cazul), REFERENCES. 

 Lucrările în formă definitivă trebuie să respecte următoarele reguli: 



  

 
1.    Pe prima pagină (sus) se va scrie cu TNR 8, (Times New Roman), îngroşat (Bold)şi subliniat (U), 

următoarele: 

Analele Universităţii din Oradea, Fascicula: Ecotoxicologie, Zootehnie şi Tehnologii de Industrie 

Alimntară                         Vol. XX, 2021   

După 2 rânduri libere (cu caractere 10 TNR)se va scrie cu majuscule, ingroşat (Bold), centrat, titlul lucrării 

(cu caractere 12 TNR) , în limba engleză. 

2. După un rând liber de la titlu (cu caractere 10 TNR), se va scrie numele autorilor (atât numele de 

familie cât şi prenumele), la aliniat dreapta (Right) cu TNR 9, ingroşat (Bold).  

3. După un rând liber de la autori (cu caractere 10 TNR), se va nota, neîngroşat şi centrat, denumirea 

instituţiei, adresa poştală şi adresa de e-mail a autorului care doreşte să primească corespondenţa. 

4. După un rând liber (cu caractere 9 TNR), se va scrie cu TNR 10, îngroşat (Bold), înclinat (Italic) 

Abstract. Redactarea rezumatului se va face fără îngroşare, dar înclinat, în TNR 9. Rezumatul lucrării 

trebuie să cuprindă maximum 150 de cuvinte. 

5. După un rând liber (cu caractere 10 TNR) se va scrie cu TNR 9, îngroşat, Key words, apoi vor fi 

menţionate maxim 6 cuvinte cheie care se vor scrie cu TNR 9, neîngroşat. 

6. Textul lucrării se va redacta, după un rând liber  (10 TNR) de la Key words, cu caractere TNR 12, cu 

aliniere la ambele margini (Justify).  

7. Toate subtitlurile (INTRODUCTION, MATERIAL AND METHODS, RESULTS AND DISCUSSION, 

CONCLUSION, REFERENCES) se vor scrie cu majuscule, TNR 10, ingrosat, aliniat stanga. Se va lăsa 

un rând liber deasupra şi sub fiecare subtitlu. 

8. Tabelul (Tabel 1) şi figurile (Fig.1) vor fi incluse in text. Cuvântul „Tabel 1” se va scrie cu TNR 10, italic, 

aliniat dreapta deasupra titlului tabelului. Conţinutul Tabelului se va scrie cu TNR 10 sau 8. Titlul tabelului 

se va scrie cu TNR 10, centrat, neîngroşat. Cuvântul „Fig. 1” şi explicaţia figurii se vor scrie cu TNR 10 sub 

figură. 

9. Denumirile ştiinţifice (gen, specie etc.) se vor scrie cu litere italice.  

10.Bibliografia (REFERENCES)  se va scrie cu caractere TNR 10 si va cuprinde toţi autorii citati, în ordine 

alfabetica. Primul autor va avea numele urmat de initiala prenumelui, iar toţi ceilalti autori vor avea initiala 

prenumelui urmata de nume (Nu se accepta formularea bibliografiei de tipul: Aqil F., et al., 2006,.....). După 

autori se va nota, între virgule, anul apariţiei, apoi va fi urmat de titlul lucrării / sau a cărţii, jurnalul în care s-

a publicat lucrarea /editura sau locul apariţiei (pentru carti), volum, numărul acestuia, prima şi ultima pagină 

a lucrării citate. Important: Bibliografia va cuprinde minim 20 titluri. 

11.   În lucrare, autorii citaţi (care trebuie să se regăsească la bibliografie) vor fi trecuţi în paratenze astfel: 

daca sunt mai mulţi de 3 autori se va trece numele primului autor urmat de et al., 2007, daca sunt doi autori 

se va trece numele ambilor urmat de anul aparitiei articolului. 

12.   Lucrarea va fi salvată în document .doc, iar numele fişierului va fi alcătuit din numărul secţiunii, urmat 

de litera O (în cazul prezentarilor orale) sau de litera P (în cazul posterelor) urmat de numele primului autor 

a lucrării (Exemple: 1ODomuta.doc; 5PDomuta.doc). Lucrarile redactate conform instrucţiunilor de mai sus 

se vor transmite prin e-mail, şi in forma printată la secretariatul redacţiei Facultăţii de Protecţia Mediului, 

precum şi ca fişier ataşat la adresa  simpozion.fpmoradea@gmail.com 
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 Programul simpozionului 

 5 noiembrie 2021 
 
900 – 1000 Festivitatea de deschidere 

 Cuvânt de deschidere din partea Conducerii Universității din Oradea. 
 Cuvânt de deschidere din partea Decanului Facultății de Protecția 

Mediului, Conf. univ. dr. ing. Cristina MAERESCU. 
 Prezentare lucrări în plen. 



  

 
 1000 – 1200 Prezentarea lucrărilor științifice pe secțiuni 

 1200 – 1400 Pauză de masă 

 1400 – 1800 Prezentarea lucrărilor științifice pe secțiuni 

 
 6 noiembrie 2021 

 
0930 – 1130 Secțiunea prezentare postere 
1130 – 1230 Festivitatea de închidere și premiere 

   


