► Instrucțiuni editoriale

▼ InstrucŃiuni pentru autori
Revista Medicamentul veterinar/Veterinary Drug
(Med. Vet./Vet. Drug) este publicaŃia oficială a
AsociaŃiei NaŃionale a FabricanŃilor de Produse de Uz
Veterinar din România (ANFPUVR) cu apariŃie
semestrială.
Sunt aşteptate spre publicare lucrări din domenii
conexe topicului acestei reviste, care să fie
asimilabile următoarelor:
a. Articole ştiinŃifice originale care să prezinte
rezultate originale ale cercetării fundamentale ale
medicamentului sau conexe; extindere 4-6 pagini;
rezumat, în engleză, 200-300 cuvinte; 3-5 cuvinte
cheie; 10-12 referinŃe bibliografice,
b. Sinteze, extindere maximum 8 pagini, rezumat, în
engleză, 200-300 cuvinte; 5-7 cuvinte cheie;
referinŃe bibliografice conexe.
c. Rapoarte de caz, care să prezinte rezultate
originale ale practicii terapeutice; extindere 1-3
pagini; rezumat, în engleză, 100-200 cuvinte; 3-5
cuvinte cheie; 6-8 referinŃe bibliografice,
d. Comunicări scurte, în care se poate face
prezentarea unor rezultate parŃiale sau scurte
observaŃii punctuale din cadrul fazelor cercetării
ştiinŃifice sau a practicii curente veterinare, opinii
ştiinŃifice etc, extindere 1-3 pagini; rezumat, în
engleză, 100-200 cuvinte; 3-5 cuvinte cheie; fără
referinŃe bibliografice sau, excepŃional, doar una două titluri strict legate de tematică.
e. Traduceri din literatura de specialitate,
extindere 1-2 pagini; 3-5 cuvinte cheie; referinŃe
bibliografice.
f. AnunŃuri şi reclame, din domeniile conexe
(apariŃii editoriale, evenimente, prezentări produse
noi, agenda manifestărilor asociaŃiei etc).
Structura editorială şi acoperirea tematică a
publicaŃiei
1. LegislaŃia medicamentului veterinar,
2. Marketingul medicamentului veterinar,
3. Biotehnologia medicamentului,
4. Cercetarea medicamentului
5. Varia
În vederea publicării prezentarea lucrărilor către
secretariatul ştiinŃific se poate face personal, prin
poştă pe adresa: Dr. Romeo Teodor Cristina (F.M.V.
Timişoara, Calea Aradului 119, 300645, tel.
0256277140, fax. 0256277140, sau ca fişier ataşat, la
adresa de e-mail: rtcristina@yahoo.com sau la
www.veterinarypharmacon.com.
Lucrările vor fi supuse analizei peer-rewiew de către
Comitetul ŞtiinŃific al revistei, cu notificarea
autorilor (în cazul lucrărilor acceptate în forma finală
pentru publicare sau pentru corecturi care se impun).
Refuzarea unei lucrări de la publicare nu este
obligatoriu
notificată
autorului.
Întreaga
responsabilitate
privind
autenticitatea,
exactitatea şi onestitatea datelor prezentate în
materialele prezentate spre publicare revine
exclusiv autorilor !
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Copyright©
Legea Copyright-ului impune ca toŃi autorii să
semneze un formular tipizat Copyright, prin care
aceştia transferă către revistă, reprezentată de
Editorul şef, dreptul de publicare al materialului
trimis. Autorii lucrărilor acceptate la publicare vor
primi din partea editorului şef un formular foarte
simplu în format Word, care va trebui completat,
semnat şi retrimis acestuia. După publicare, autorii
vor putea folosi întotdeauna şi oriunde, fără nici un
fel de notificare sau permisiune prealabilă articolul
propriu (mai puŃin publicarea în aceeaşi formă), în
conformitate cu deontologia redactării lucrărilor
ştiinŃifice, cu citarea ca sursă primară de publicare a
revistei: Medicamentul veterinar/Veterinary drug

InstrucŃiuni de redactare a lucrărilor
ştiinŃifice originale:
Număr pagini:
Lucrările:
Rezumatul:
Format pagină:
Oglinda paginii:

în conformitate cu tipul de articol,
redactate în română sau engleză,
obligatoriu în engleză şi română,
tip pagina: A4 (29,7 x 21cm),
în cm
top-2,7;
left-2,5;
right-2,5;
bottom-2,5;
gutter-0,
Header/Footer: 1,25 cm.,
Paginare:
centru – jos,
Fonturi:
Arial, cu diacritice ă,â, î, ş, Ş, Ă, Â,
Î, Ń,ł.
Tabs-uri:
0,5 cm.
1. Titlul lucrării: majuscule, bold, centrat, 12 pt.,
bilingv, mai întâi în limba română, apoi în engleză.
2. Autorii: centrat 10 pt., bold, întâi prenumele,
apoi numele de familie.
- prenumele bărbaŃilor - numai iniŃiala, prenumele
femeilor – în întregime.
InstituŃia (imediat sub autori) de care aparŃine
fiecare autor (fără prescurtari), centrat, 9 p.
- când autorii aparŃin mai multor instituŃii se
marchează fiecare autor la sfârşitul numelui, cu un
număr corespunzător (exponent),
- fiecare număr va fi asociat unei instituŃii.
Exemplu:
STUDIUL EFICIENłEI UNOR PRODUSE QUINOLONICE
STUDIES ON SOME QUINOLONES EFFICACY
R.T. Cristina1, Eugenia Dumitrescu1, Valer Teuşdea2
1

Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara,
Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti

2

3. Cuvinte cheie: aliniat stânga la un tab, 9 pt.,
nebolduit, italic, blingv, în limba română, apoi în
limba engleză, cât mai concis şi într-o ordine logică.
Exemplu:
Cuvinte cheie:
Key words:

quinolone, eficacitate, farmacodinamie
quinolones, eficacy, pharmacodinamy

4. Rezumatul obligatoriu atât în limba engleza, (cu
titlul: Abstract), cât şi în limba română – bold, 10
p., va fi centrat.
- conŃinutul rezumatului, conform tipului de articol,
9 pt., aliniat stânga – dreapta (justify).
5. Introducere – dacă se impune, fără titlu, aliniat
stânga – dreapta (justify), 9 p.
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6. Subtitlurile lucrării:
Material şi metodă
Rezultate şi discuŃii
Concluzii
Toate aceste subtitluri: cu majuscule, bold,
centrat, 12 p., numerotate. Corpul textului
lucrării: 11p., aliniat stânga–dreapta (justify).
7. MulŃumirile, doar dacă este cazul, normal,
centrat, italic, 9 p.
- pot fi inscrise mulŃumiri la adresa unei anumite
persoane, sponzor, sau se poate folosi formularea de
tipul: „Lucrarea a fost realizată pe baza grantului
nr... obŃinut de către....din partea.. etc.”
8. Bibliografia: cu majuscule, bold, centrat, 10 p.
ConŃinutul: aliniat stânga–dreapta justify bold, 9 p.,
Redactarea bibliografiei se face în ordinea strict
alfabetică a primului autor. Se vor scrie:
- numărul curent;
- autorii (bold):
- primul autor, nume, prenume, apoi ceilalŃi autori.
- la bărbaŃi, doar iniŃiala prenumelui,
- la femei, prenumele întreg;
- anul în paranteze,
- denumirea publicaŃiei citate, preferabil în
întregime sau folosind prescurtările consacrate în
literatură,
- pentru reviste: autor(i), anul apariŃiei denumirea
articolului (normal), urmat de denumirea revistei
(italic), volumul (bold), numărul (in paranteza),
paginile (normal);
- pentru cărŃi: autor(i), anul apariŃiei, denumirea
cărŃii, capitolului, ediŃie, editură, oraş, (normal);
- pentru teze: autor, anul apariŃiei, denumirea tezei,
universitatea unde a fost susŃinută, localitatea,
(normal).
- citarea autorilor, în ordinea din lucrare.
- în cazul lucrărilor scrise cu litere slave, arabe,
asiatice etc. va fi efectuată transcrierea în alfabetul
arab.
Exemple:
a. pentru cărŃi:
Cristina R.T. (2006). Introducere în farmacologia şi
terapia veterinara. Ed. Solness, Timişoara.
b. Lucrări ştiinŃifice:
CERNEA, M., COZMA, V., CRISTINA CERNEA, SAS, C.,
ANCA MĂRCULESCU, (2004). Testarea in vitro a
rezistenŃei cyathostomelor la albendazol. Lucr. Şt.,
Med. Vet. Timişoara, 37, 357-360.
c. Lucrările unor congrese sau organizaŃii:
*** FEDESA (2000) – Antibiotics for animals. A FEDESA
perspective on antibiotics, Animal Health and the
Resistance Debate, vol. February: 6;
*** EMEA Committee for Veterinary Medicinal
Products – Doxycycline hyclate, Summary report (1),
EMEA/MRL/270 /97- Final June 1997.
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- ex.: (Paştea, 1990).
- dacă sunt doi autori, vor fi citaŃi ambii: ex.
(Teuşdea şi Mitrănescu, 1999).
- dacă sunt mai mulŃi de doi: ex. (Taylor şi col.,
2004).
- dacă se face referire la un autor, care la rândul lui
este citat de către alt autor: (Trif şi col. cit. de Oros,
2006).
- verificaŃi ca toŃi autorii din bibliografie să fie citaŃi
în text şi viceversa, toŃi autorii din text să apară la
bibliografie.
- citarea lucrărilor se face înscriind numărul de
ordine al lucrării (lucrărilor), în paranteze, de regula,
la sfârşitul frazei.
ex.: „Aceste aspecte au fost
relevate de numeroşi autori din literatura de
specialitate (1, 3, 15, 33)”.
Italicele:
se scriu obligatoriu cu italice:
- cuvintele în limba latină: ad libitum, in vitro, in
vivo, et al., per se, ad hoc, inter alia, inter se etc.
- denumirile stiinŃifice ale speciilor: Haemonchus
contortus, Brachyspira spp., Datura stramonium,
Candida albicans etc.
- constante şi necunoscute matematice,
- prima folosire în text a unui termen special,
- denumirile anatomice în limba latina: muşchiul
latissimus dorsi, osul humerus, vena cava caudalis.
nu se scriu obligatoriu cu italice: corpus luteum, via,
N.B., i.m., i.v., s.c., post mortem, post partum etc.;
LiniuŃa de unire:
- nu se recomandă despărŃirea în silabe la capătul
rândului, ci scrierea cuvântului întreg.
- poate fi utilizată după prefixe: anti-estrogenic, pretratament, non-activ, post-partum,
Nerecomandabil
- nu se admite limbajul sărac, echivoc, neştiinŃific şi
imprecis.
- nu sunt recomandate expresii ca: „Un bine cunoscut
cercetător ...”„de la 10 la 12 ore” etc.
Parantezele:
- se pot utiliza toate cele trei tipuri, fără să existe o
regulă generală.
Se scriu cu majusculă:
- toate denumirile ştiintifice ale speciilor, numele
claselor, ordinelor şi familiilor (bacteriene, virale,
parazitare etc).
- numele proprii ale persoanelor, instituŃiilor,
abrevierile.
- numele bolilor nu vor fi capitalizate.

Citarea autorilor sau a lucrărilor în text:

Numeralele:
- se folosesc litere pentru numeralele de la unu la
nouă (ex.: doi, cinci, şapte) şi cifre peste nouă (ex.:
10, 11, 231 etc.);
- separarea zecimalelor: prin virgula în cazul
redactării în limba romană şi prin punct, în cazul
limbii engleze;
- pentru numerele mari din text se vor adopta
formulări cât mai scurte, ex.: 10.000.000 / 107;
- pentru înmulŃire se foloseste semnul x; ex. 129 x
236,
- pentru împărŃire, semnul /. Exemplu: 129/236.

- autorii vor fi citati in text intre paranteze simple,
numele autorului fiind urmat de anul aparitiei
lucrării.

UnităŃile de măsură:
- se vor exprima conform standardelor intenaŃionale
agreate şi utilizate în literatura de specialitate.

d. site-uri web
www.noahcompendium.co.uk
J. Antimicrob. Chemother.(2003)
www.jac.oupjournals.org/cgi/content/abstract/dkh007v1
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- exprimarea concentraŃiei şi a compoziŃiei: se
preferă exprimarea în moli (M sau mM) sau
echivalenŃi (Eq sau mEq) (cu excepŃiile legate de
procentul de mortalitate, exprimarea procentuală (%)
a soluŃiilor sau alte valori simple care se pretează la
această formă de prezentare fiind folosită
recomandabil în aceste situaŃii).
Simbolurile:
- conform standardelor matematice: ex. >,< ,=,±,≡,≥,
≤, ≠, ≈, ∞, ♂, ♀ etc.
- semnele statistice: ex. *P<0,05,**P>0,01,***P<0,001
etc.
Abrevierile:
- vor fi cele standard ex: FSH, LH, ACTH, DNA, RNA,
approx., I.U.- internaŃional units; vs – versus etc.
Redactarea tabelelor:
- tabelele vor fi concepute astfel încât să ocupe
toată lăŃimea oglinzii paginii, fără să o depăşească.
- dacă un tabel trece pe pagina următoare, el va fi
precedat de o linie care să cuprindă repetarea
capătului de tabel.
- numerotarea tabelelor se face aliniat dreapta,
italic, astfel: Tabelul 1, iar sub el, în engleză: Table1
- titlul tabelului va fi redactat în limba romană şi în
limba engleză, bold, centrat.
- numerotarea şi titlul tabelelor vor fi redactate cu
corpul de litera 9.
- textul tabelului, în interiorul acestuia, va fi
redactat de asemenea bilingv.
- titlurile tabelelor să fie suficient de detaliate şi
fără prescurtări.
- tabelele (ca şi figurile) vor fi obligatoriu citate în
text şi comentate.
- dacă există tabele care conŃin note, acestea, ca şi
legenda, se vor scrie imediat sub tabel.
Materialul ilustrativ:
- este reprezenat de figuri (noŃiunea incluzând
fotografii, desene, scheme, grafice etc.).
- toate figurile vor fi prezentate în alb-negru sau
color, cu un contrast cât mai bun.
- dimensiunea acestora să nu depăşească ¼ din
lăŃimea oglinzii paginii.
- numerotarea figurilor se face sub figură, cu bold:
Fig. 1.
- titlul, urmează după numerotare, simplu, centrat, 9
pt.
- notările din cadrul figurilor se vor face cu corpul
literă 8.
- numerotarea şi textul figurilor vor fi redactate în
limba română, apoi în limba engleză.
- adnotările din figuri vor fi de asemenea redactate
bilingv, întâi în limba română apoi, dedesubt, în
limba engleză.
- toate figurile vor fi citate în text (şi comentate).
Notele de subsol (footnotes)
- acestea se vor marca cu cifre, mărimea fontului 8.
- notele de pe o pagina trebuie să se regăsească în
subsolul paginii respective.
Editor
Prof. dr. Romeo T. Cristina
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