Recomandări pentru autori
Lucrările prezentate vor fi scrise pe foi de format A4, Times New Roman,
14, în Word 1997 sau Word 2000, la 1,5 intervale, cu cîmpul de 2,5 cm pe toate
laturile, folosindu-se o singură faţă a hîrtiei.
Foia de titlu va conţine titlul lucrării, prenumele şi numele autorului
(autorilor), titlul/gradul ştiinţific, instituţia unde a fost elaborată lucrarea.
Lucrările vor fi însoţite de rezumate în limba engleză şi română (pentru
articolele scrise într-o limbă străină), avînd un volum de pînă la 150 -200 cuvinte
fiecare, pe foi aparte.
Textul articolelor experimentale sau clinice cu un volum de pînă la 10
pagini şi a publicaţiilor scurte va include: introducere, metode şi materiale,
rezultatele obţinute, discuţii, concluzii şi referinţe bibliografice. Publicaţiile
medico-sociale, referatele şi materialele cu tematică farmaceutică nu vor depăşi 15
pagini şi vor conţine cel mult 30 de referinţe. Materialele informative-ordine,
hotărîri ale Colegiului Ministerului Sănătăţii, programe naţionale, hotărîri de
Guvern şi legi din domeniul sănătăţii - vor fi publicate integral.
Materialele ilustrative (fotografii, desene, figuri, scheme, diagrame), întrun număr minim, vor conţine numărul în ordinea în care sunt citate în text,
numeraţia tabelelor se va face sus în colţul drept, iar a figurilor şi desenelor jos în
stânga şi vor fi prezentate în text. Se acceptă numai desene realizate în tuş negru
sau în variantă electronică negru-alb, fotografii realizate pe hîrtie fotografică mată.
Legenda figurilor şi tabelelor va fi dată pe baza lor.
Formulele matematice sau chimice vor fi scrise citeţ şi corect (să se
diferenţieze clar nivelul pentru indici, exponenţi, literele majuscule sau minuscule
şi simbolurile greceşti).
Referinţele bibliografice vor fi prezentate la sfîrşitul lucrării în ordinea
alfabetică a numelui autorilor, fiind numerotate. Titlurile fără autor se înscriu în
ordinea anului de apariţie. Bibliografia va corespunde cerinţelor Consiliului

Naţional pentru Acreditare şi Atestare faţă de publicaţiile ştiinţifice. În text,
citările se fac prin indicarea între bare drepte ([ ]) a poziţiei în lista bibliografică.
Lucrările vor fi prezentate în două exemplare cu toate elementele
corespunzătoare, însoţite de dischetă sau disc pe care se va indica numele
autorului, denumirea articolului, file-ul şi versiunea.
Scrisoarea de însoţire. Lucrările vor fi însoţite de o scrisoare din numele
conducătorului instituţiei sau al autorului, responsabil pentru corespondenţă.
Scrisoare va confirma faptul că toţi autorii sunt de acord cu conţinutul şi că
materialele date n-au fost publicate anterior.
În atenţia autorilor:
• articolele sunt recenzate de specialiştii din domeniul respectiv;
• în cazul în care manuscrisul este restituit autorului pentru revizuire,
modificare sau prescurtare, se va prezenta varianta nouă şi varianta iniţială a
manuscrisului;
• corectura nu se expediază autorului;
• redacţia nu este responsabilă pentru veridicitatea materialelor publicate;
• articolele prezentate necorespunzător regulilor descrise nu vor fi înregistrate
şi examinate.
Prezentarea. Manuscrisele vor fi depuse pe numele redactorului – şef
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