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● GHIDUL AUTORULUI ● 

 

 

Criterii pentru publicare 

________________________________________ 

Articolele originale trebuie să conțină cercetări noi (originale), rezultatele cărora contribuie 

la acumularea de noi cunoştinţe în domeniul publicat şi cu condiţia că rezultatele prezentate nu au 

mai fost publicate înainte sau nu sunt depuse, în paralel, la o altă revistă, în vederea publicării. 

Manuscrisele prezentate trebuie să corespundă standardelor STROBE (http://www.strobe-

statement.org).  

 

Prezentarea manuscrisului 

_________________________________________ 

Manuscrisele trebuie să fie prezentate doar în formă electronică, în limba română sau engleză. 

Dacă manuscrisul a fost depus doar în limba română, odată ce a trecut procedura de recenzare internă, 

acesta va fi tradus integral de către autori în limba engleză, pentru a putea trece procedura de recenzare 

externă. În acelaşi manuscris se permite utilizarea US English sau British English, dar nu mixt. 

Varianta tipărită (hârtie) nu va fi acceptată. Doar autorul corespondent va putea depune manuscrisul la 

redacţie; tot el va deține responsabilitatea completă de procesul de depunere, de corespondenţa cu 

redacţia pe durata procesului de publicare. 

Procesul de publicare poate fi amânat, întrerupt sau anulat, la discreția autorului 

corespondent. Odată manuscrisul depus, autorul corespondent va primi un cod electronic de 

identificare a manuscrisului, pe care îl va folosi în corespondența ulterioară cu redacţia. 

În scopul menținerii integrităţii editoriale și a standardelor internaţionale de calitate, Redacţia 

Moldovan Journal of Health Sciences – Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova utilizează un 

sistem de detectare a plagiatului și va supune manuscrisul unei verificări antiplagiat. Depunerea 

manuscrisului pentru publicare înseamnă, implicit, acordul tuturor autorilor cu verificarea lui 

antiplagiat. În cazul suspectării că manuscrisul depus a încălcat politicile de publicare, acesta poate 

fi suspendat sau respins, indiferent de etapa procesului de publicare.  

 

Scrisoarea de însoţire 

______________________________________________ 

La depunere, autorul corespondent va anexa la manuscris o scrisoare de însoţire. Formularul 

tipizat al Scrisorii de însoţire este oferit de către Redacţie. Scrisoarea de însoţire include: (1) titlul 

manuscrisului; (2) o scurtă descriere despre relevanţa manuscrisului pentru scopul promovat de 

Revistă; (3) contribuțiile aduse de manuscris pentru domeniul său; (4) modul în care manuscrisul 

adaugă valoare la literatura științifică de specialitate; (5) numele şi semnăturile tuturor coautorilor; 

(5) datele complete de contact ale Autorului corespondent, cu menţionarea instituţiei şi adresei 

instituționale, nr. de telefon, nr. de fax și adresa e-mail.  

http://www.strobe-statement.org/
http://www.strobe-statement.org/
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În scrisoarea de intenţie, Autorul corespondent trebuie să indice în mod clar că: (1) lucrarea 

menţionată este originală; (2) lucrarea menţionată nu a fost publicată anterior; (3) lucrarea menţionată 

nu este depusă pentru publicaţie în altă revistă; (4) toţi autorii subsemnaţi au contribuit la elaborarea 

manuscrisului; (5) de la subiecţii incluşi în studiu a fost obţinut consimţământul informat; (6) toţi 

autorii subsemnaţi au aprobat versiunea finală a manuscrisului; (7) acordul implicit de verificare 

antiplagiat al manuscrisului; (8) au fost declarate orice potenţiale conflicte de interes. De asemenea, 

Autorul corespondent poate include orice informație suplimentară în Scrisoarea de intenție, dacă 

consideră că aceasta poate fi utilă pentru Redacţie.  

 

Consimțământul informat 

______________________________________________ 

Orice manuscris care comunică rezultate experimentale, obţinute de la subiecți umani, 

trebuie să fie bazat pe studii, în care a fost obţinut consimțământul informat de la subiect (ți) și/sau 

tutore (i). În scrisoarea de intenție, autorul corespondent trebuie să indice în mod clar obţinerea 

consimțământului informat. În caz de necesitate, Redacţia este în drept să solicite probe 

suplimentare, care atestă obţinerea consimţământului informat. 

Comitetul de Etică 

______________________________________________ 

Pentru orice studiu experimental, efectuat pe oameni sau animale, este necesar de a menţiona 

evaluarea etică a proiectului de cercetare. În acest sens, în articol vor fi menţionate numărul 

procesului verbal şi data şedinţei Comitetului de Etică, când a fost aprobat proiectul de cercetare. 

Permisiuni 

______________________________________________ 

În conformitate cu ghidurile Comitetului Internaţional al Editorilor Revistelor Medicale 

(ICMJE Guidelines), în cazul când în manuscrisul prezentat este folosită sau reprodusă o informație 

publicată anterior, sau un material cu drepturi de autor, este de responsabilitatea Autorului 

corespondent să obțină permisiunea în scris a deţinătorului de drepturi (Copyright) și să citeze corect 

sursa originală. Cu scopul de a menține transparența, se recomandă ca această permisiune, sub formă 

de copie, să fie depusă împreună cu manuscrisul. 

 

Fotografii cu pacienți identificabili 

______________________________________________ 

În conformitate cu ghidurile internaţionale ale Comitetului de Etică a Publicaţiilor (COPE 

Guidelines), în cazul când în imaginile prezente în manuscris (fotografii, radiograme, rezultate de 

laborator, rezultatele investigaţiilor paraclinice, înregistrări video sau sonore ş. a.) o persoană este 

identificabilă fizic, de la aceasta trebuie obținută o permisiune în scris de utilizare a imaginii date. 
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Se recomandă ca permisiunea dată să fie depusă împreună cu manuscrisul, iar în manuscris să fie 

stipulat în mod clar, că această permisiune a fost obținută.  

Specificarea medicamentelor şi dispozitivelor 

______________________________________________ 

În manuscris se vor utiliza nume generice de medicamente, urmate, dacă este cazul, de 

denumirea lor comercială între paranteze. Pentru medicamente și dispozitive, includeți numele 

producătorului și localizarea acestuia (ţara de origine). 

Formatul Fișierelor 

______________________________________________ 

 

Se acceptă următoarele formate de text pentru manuscrisul principal: Microsoft Word (97, 

2003, 2007, 2010) şi formatele ,,.rtf“, ,,.doc“, ,,.docx“. Se acceptă următoarele formate pentru 

imagini: ,,.jpeg“, ,,.tiff“, ,,.eps“, ,,.ppt“. ,,.pptx“. Este posibil ca imaginile articolului să fie transmise 

în format ,,.ppt“ sau ,,.pptx“ (o imagine – un slide). Calitatea imaginilor, indiferent de format, 

trebuie să fie, minim: pentru desene – 800 dpi, pentru imagini cu detalii fine – 1000 dpi, pentru  

imagini alb-negru – de 300 dpi.  

Structura manuscrisului 

________________________________________ 

Publicaţia Periodică Moldovan Journal of Health Sciences – Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din 

Moldova respectă recomandările STROBE de raportare a cercetărilor observaţionale biomedicale. 

Pentru a vă uşura procesul de elaborare şi structurare a manuscrisului, vă recomandăm să consultaţi 

informaţia respectivă, disponibilă online, pe site-ul www.strobe-statement.org.  

Volumul textului unui manuscris nu trebuie să depăşească 6000 de cuvinte. Cu toate că 

numărul figurilor şi tabelelor în manuscris rămâne la discreţia autorilor, se recomandă ca numărul 

lor să fie limitate la 5, pentru a nu reduce din lizibilitatea articolului pe paginile Revistei.  

Structura unui articol original trebuie să respecte următoarea consecutivitate: 

 Titlul lung (formulat în conformitate cu ghidurile STROBE) 

 Numele şi prenumele complete ale autorului (autorilor) 

 Afilierile autorului (autorilor) 

 Datele de contact ale autorului corespondent 

 Titlul scurt (va fi utilizat în calitate de colontitlu pe paginile Revistei) 

 Elementele scoase în evidenţă din articol: 

o Ce nu este, deocamdată, cunoscut la subiectul abordat (descris în 1-3 fraze) 

o Ipoteza de cercetare (formulată în 1-2 fraze) 

o Noutatea adusă de articol literaturii ştiinţifice din domeniu (limitată la 1-3 fraze). 

http://www.strobe-statement.org/
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 Rezumatul articolului (compus din: introducere, materiale şi metode, rezultate, concluzii), 

limitat la maximum 350 de cuvinte.  

 Cuvinte cheie 

 Introducere  

 Materiale şi metode 

 Rezultate 

 Discuții 

 Concluzii 

 Lista abrevierilor utilizate (dacă este cazul) 

 Declaraţia de conflict de interese 

 Contribuțiile autorilor 

 Mulțumiri și finanțare (dacă este cazul) 

 Referințe bibliografice 

 Tabele şi legende la tabele (dacă este cazul) 

 Ilustrații şi figuri (dacă este cazul) 

 Legendele figurilor (dacă este cazul) 

 Descrierea datelor suplimentare, anexe (dacă este cazul) 

Pe pagina de titlu a manuscrisului trebuie să fie prezente următoarele elemente: 

 Titlul manuscrisului: formulat în conformitate cu ghidurile STROBE, trebuie să fie laconic, 

relevant pentru conținutul manuscrisului, să reflecte tipul (design-ul) studiului și să nu 

depășească 25 de cuvinte. Nu se admit prezenţa abrevierilor în titlu. 

 Titlul scurt (ce va fi utilizat drept colontitlu pe paginile Revistei) reprezintă o versiune 

scurtă, de esenţă, a titlului complet. Va fi limitat la 40 de caractere, inclusiv spațiile.  

 Numele autorului (autorilor). Autori sunt numiți doar acele persoane, care au avut o 

contribuție substanțială la lucrare. Exemple de contribuţie esenţială la lucrare sunt: 

elaborarea design-ului studiului, recrutarea pacienţilor, participarea în colectarea datelor, 

analiza datelor, interpretarea rezultatelor, scrierea propriu-zisă a articolului, realizarea 

tehnică a testelor, investigaţiilor, realizarea imaginilor, formularea concluziilor. Pot fi citaţi 

până la 10 autori individuali. În cazul când grupul de lucru depăşeşte 10 autori individuali, 

vor fi citaţi în secţiunea „Numele şi prenumele autorilor” doar primii doi, iar restul vor fi 

menţionaţi la sfârşitul articolului, la secţiunea „Mulţumiri şi finanţare”.  

Membrii grupului de lucru, care nu îndeplinesc criteriile formale de autor enumerate, 

dar au avut o oarecare contribuţie la lucrare, pot fi menţionaţi în secţiunea „Mulţumiri şi 

finanţare”.  

Notă: Pentru a diferenția autorul corespondent și autorii care au contribuit în aceeași 

măsură la lucrare, folosiți caractere speciale, ca exponenți, la sfârșitul numelor lor:  

(*) – pentru Autorul corespondent; 

(†) – pentru Autorii care au avut o contribuţie egală.  
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(De exemplu: Adrian Belîi*, Adrian Belîi†) 

Nu se vor menţiona gradele şi titlurile ştiinţifice şi cele ştiinţifico-didactice.  

 Afilieri. Afilierea autorilor se va scrie după secţiunea „Numele autorului (autorilor)”. În acest sens, 

se va menţiona numele complet al instituţiei de afiliere a autorului (autorilor), localitatea şi ţara. 

Afilierea se marchează cu cifre arabe, în superscript (de exemplu: Adrian Belîi
1
)  

 Elementele scoase în evidenţă din articol: 

o Ce nu este, deocamdată, cunoscut la subiectul abordat (descris în 1-3 fraze) 

o Ipoteza de cercetare (formulată în 1-2 fraze) 

o Noutatea adusă de articol literaturii ştiinţifice din domeniu (limitată la 1-3 fraze). 

Din pagină nouă: 

Rezumatul 

Rezumatul trebuie să fie scris la timpul trecut, persoana a treia. Acesta trebuie să ofere un 

sumar concis al scopului, obiectivelor, rezultatelor semnificative și concluziilor studiului, în limitele 

la 350 de cuvinte, organizate în următoarele secțiuni: 

 Introducere – unde se va reflecta, pe scurt, contextul și scopul principal al studiului; 

 Materiale şi metode – cum a fost realizat studiul şi ce teste statistice au fost aplicate;  

 Rezultate – prezintă rezultatele principale ale studiului; 

 Concluzii – o scurtă trecere în revistă a constatărilor făcute, cu posibile implicări pentru 

studii ulterioare.  

Nu utilizaţi abrevieri şi citaţii în rezumatul articolului.  

Cuvintele cheie 

Enumerați 4-10 cuvinte cheie, care sunt reprezentative pentru conţinutul articolului. Pentru a 

uşura găsirea articolului Dvs. de către motoarele de căutare ale bazelor de date, folosiți termeni 

recomandaţi din lista de titluri cu subiect medical de pe http://nlm.nih.gov/mesh. 

Înregistrarea trialului clinic 

În caz dacă articolul Dvs. comunică rezultatele unui trial clinic, vă rugăm să indicați 

Registrul trialului şi numărul unic de înregistrare a trialului. 

Exemplu: „Current Controlled Trials ISRCTN61362816”. Atenţie! Nu trebuie să existe niciun 

spațiu între literele și cifrele numărului unic de înregistrare a trialului. Pentru mai multe informaţii, 

va rugam să accesați http://www.isrctn.org (International Standard Randomised Controlled Trial 

Number) și http://www.icmje.org (International Committee of Medical Journal Editors). 

 

 

 

 

 

 

http://nlm.nih.gov/mesh
http://www.isrctn.org/
http://www.icmje.org/
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Din pagină nouă: 

Introducerea 

Introducerea, scrisă la timpul trecut, persoana a treia, trebuie: 

 să ofere informaţii care ar permite cititorilor din afara domeniului să intre în contextul studiului, 

să-i înțeleagă semnificația; 

 să definească problema abordată și să explice de ce aceasta este importantă; 

 să includă o scurtă trecere în revistă a literaturii recente din domeniu; 

 să menţioneze orice controverse sau dezacorduri relevante în domeniu;  

 să formuleze ipoteza de cercetare şi să prezinte parametrul principal şi cei secundari de rezultat; 

 să concludă cu scopul lucrării și cu un comentariu care să ateste dacă scopul propus a fost atins. 

Materiale şi metode 

În secțiunea „Materiale și metode” trebuie să fie descrise cu detalii suficiente procedurile  

efectuate. Aici se vor menționa protocoalele detaliate privind metodele utilizate precum și informații 

justificative. Se vor include: design-ul  studiului, descrierea participanților şi materialelor implicate, 

descrierea clară a tuturor intervențiilor și comparațiilor efectuate, precum și testele statistice aplicate. 

Se vor specifica denumirile generice de medicamente. Atunci când în cercetare sunt folosite 

branduri, se indică în paranteze denumirea lor comercială. În cazul studiilor pe subiecți umani sau pe 

animale, trebuie să fie menționată aprobarea etică (data şi nr. procesului verbal al şedinţei 

Comitetului de Etică, preşedintele CE şi denumirea instituţiei, în cadrul căreia activează CE), 

precum și consimțământul informat al persoanelor. 

Rezultate 

Rezultate și discuțiile vor fi prezentate în secțiuni separate. 

 Autorii trebuie să prezinte rezultate clare și exacte. Rezultatele prezentate trebuie explicate 

(nu justificate sau comparate, în această secţiune) cu constatări fundamentale, evident, referitoare la 

ipoteza care a stat la baza studiului. Rezultatele trebuie redate concis și logic, cu accentuarea celor  

noi.  

Discuţii 

Se va descrie impactul,  relevanța și semnificația rezultatelor obținute în domeniul respectiv. 

Rezultatele obţinute se vor compara cu cele provenite din studiile anterioare din domeniu și se vor 

trasa potențiale direcții viitoare de cercetare. Discuţiile trebuie să conțină interpretări importante ale 

constatărilor și rezultatelor, în comparație cu studiile anterioare. De asemenea, se vor menţiona 

limitele studiului şi factorii potenţiali de bias. 
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Concluzii 

Această secțiune trebuie să concludă  laconic întregul studiu şi să specifice, care este plus-

valoarea adusă la informațiile disponibile despre subiectul abordat.  În concluzii nu se vor oferi 

informaţii noi şi nu se vor dubla (repeta) cele prezentate în secţiunea „Rezultate”.   

Abrevieri 

Folosiți numai abrevieri standard. De asemenea, pot fi formulate şi alte abrevieri, cu condiţia 

că acestea vor fi descifrate în text atunci când sunt utilizate pentru prima dată. Abrevierile din figuri 

şi tabele vor fi descifrate în legendă. Abrevierile trebuie folosite cât mai rar posibil. 

Declaraţia de conflict de interese 

După publicare, persoanele sau organizațiile implicate în studiu vor deveni publice și astfel 

poate fi influențată reputația lor. Prin urmare, autorii trebuie să dezvăluie relația financiară sau non-

financiară cu persoane sau organizații și să declare conflictele de interese pentru datele și informațiile 

prezentate în manuscris. În conformitate cu ghidurile ICMJE, Autorul (autorii) trebuie să completeze o 

declaraţie privind Conflictele de interese, care va fi prezentată la sfârșitul articolului publicat.  

Completând declarația referitoare la Conflictele de interes, se vor lua în consideraţie: 

Pentru Conflicte de interese financiare 

 specificați dacă vreo organizație are relație financiară cu lucrarea științifică reflectată în 

manuscris, inclusiv de finanțare, salariu, rambursări;  

 menţionaţi, dacă articolul are un impact asupra organizației date, ce ar genera pierderi sau 

profituri după publicare, în prezent sau în viitor; 

 autorul (autorii) trebuie să precizeze dacă dețin cote de proprietate în orice organizație care ar 

putea să suporte pierderi sau să aibă profituri după publicare, în prezent sau în viitor. De 

asemenea, se recomandă să se specifice dacă autorul (autorii) dețin(e) sau aplică pentru orice 

drepturi de proprietate (brevet) în legătură cu conținutul utilizat în manuscris; 

 precizați dacă există oricare alte conflicte de interese. 

Pentru Conflicte de interese non-financiare 

 Vă rugăm să specificați oricare conflicte de interese non-financiare legate de politică, 

individuale, religioase, ideologice, educaționale, raționale, comerciale etc., care au legătură cu 

manuscrisul.  

Contribuția autorilor 

Această secțiune a manuscrisului are rolul de a specifica contribuţia și gradul de implicare a 

fiecărui autor. În acest sens, vă rugăm să respectați formatul exemplului propus: „HW a conceput 

studiul, a participat la design-ul studiului și a ajutat la redactarea manuscrisului. MG a efectuat 

procesarea exemplarelor, a metodelor de cultură ale țesutului și a elaborat manuscrisul. TK a 

efectuat testele de imunofluorescență. PN a participat la colorarea probelor și la analiza 
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citometrică prin flux. AR a participat la elaborarea design-ului studiului și a efectuat analiza 

statistică. Manuscrisul final a fost citit și aprobat de către toți autorii”. 

Fiecare Autor trebuie să aibă o contribuție individuală în desfășurarea cercetării, pregătirii 

manuscrisului și publicării lucrării. Un Autor trebuie să contribuie semnificativ la conceptul și 

design-ul lucrării, la efectuarea procedurilor experimentale, la colectarea datelor, la compilarea, 

analiza, interpretarea și validarea rezultatelor.  

Conform recomandărilor Comitetului Internaţional al Editorilor Revistelor Medicale, ICMJE, 

(www.icmje.org), drept autor poate fi considerată persoana care se încadrează în toate cele 4 criterii: 

1. a adus o contribuţie individuală substanţială conceperii, elaborării design-ului cercetării, sau 

a colectat, analizat sau interpretat datele;  

2. a elaborat manuscrisul sau l-a revăzut în mod critic, aducând o contribuţie intelectuală 

importantă; 

3. a aprobat versiunea finală a manuscrisului, gata pentru publicare; 

4. este de acord să fie responsabilă pentru toate aspectele legate de cercetarea efectuată şi de 

manuscrisul depus pentru publicare şi să dea asigurare, că toate întrebările referitoare la 

acuratețea sau integritatea lucrării vor investigate și rezolvate în mod corespunzător.  

Notă: Persoanele, care au contribuit la realizarea lucrării, însă nu se încadrează în toate cele 

4 criterii enunţate mai sus, nu pot fi considerate drept autori; contribuţia acestora va fi menţionată în 

secţiunea „mulţumiri şi finanţare” a manuscrisului. De asemenea, persoanele care au fost implicate 

doar în colectarea datelor, supraveghere, asistență tehnică și finanțare, nu dețin drept de Autor, dar ei 

pot fi menționați în secțiunea „mulțumiri şi finanţare”. Simpla deţinere a funcţiei de şef de unitate, 

departament sau instituţie, în cadrul căreia s-a efectuat cercetarea, fără îndeplinirea tuturor celor 4 

recomandări ale ICMJE, nu oferă dreptul de a fi (co)autor al lucrării.  

Mulțumiri și finanțare 

Persoanele care au contribuit la elaborarea design-ul studiului, colectarea datelor, analiza și 

interpretarea acestora, la pregătirea manuscrisului și la redactarea lui critică, au oferit suport general 

sau tehnic, au contribuit cu materiale esențiale pentru studiu, dar care nu îndeplinesc criteriile 

ICMJE de Autor, nu vor fi considerate drept Autori, dar contribuţia lor va fi menţionată în secţiunea 

„mulţumiri şi finanţare”. Tot în această secţiune se vor menţiona sursele de finanțare ale lucrării. 

Menţionarea persoanelor fizice sau juridice, care au contribuit la realizarea lucrării şi manuscrisului, 

poate fi făcută doar după obținerea unei permisiuni de la fiecare dintre ele.  

Tabelele  

Fiecare tabel va fi creat cu dublu-spațiere şi amplasat pe o pagină separată, după textul 

manuscrisului. Enumerarea tabelelor va fi consecutivă, cu cifre arabe, în ordinea primei lor citări în 

text, scris cu caractere grase (bold), alinierea – pe stânga, deasupra tabelului. Fiecare tabel va avea 

un titlu laconic, care va fi scris cu caractere normale (regular) sub numărul tabelului. Nu utilizaţi 

caractere bold în interiorul tabelului. Urmaţi exemplul prezentat: 

http://www.icmje.org/
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Legendele şi notele explicative vor fi făcute sub tabel. Toate abrevierile non-standard se vor 

explica în notele de subsol, folosind următoarele simboluri, în următoarea ordine: * , † , ‡ , § , | | , ¶ , 

** , † † , ‡ ‡ , § § , | | | | , ¶ ¶ etc. 

Menţionaţi, de asemenea, testele statistice aplicate şi tipul de date prezentate. Asigurați-vă că fiecare 

tabel este citat în text. Dacă utilizați date din altă sursă publicată sau nepublicată, trebuie să obțineți 

permisiunea și să declarați pe deplin sursa sub tabel. 

 

Figurile 

Figurile vor fi prezentate atât în manuscris, cât şi pe fişiere separate. În manuscris, figurile 

vor fi prezentate după textul lucrării, fiecare pe pagină separată şi vor fi numerotate consecutiv, cu 

cifre arabe, în ordinea citării lor în text. Numerotarea va fi scrisă abreviat (Fig. 1), cu caractere grase 

(bold), alinierea – pe stânga, sub figură. Fiecare figură va avea un titlu laconic, care va fi scris cu 

caractere normale (regular) în dreptul numerotării.  

Figurile trebuie să fie calitative, vizibile în detaliu. Fotografiile cu persoane potențial 

identificabile trebuie să fie însoțite de permisiunea scrisă de a utiliza fotografia. În caz contrar, faţa 

persoanelor trebuie acoperită cu o bandă neagră. În cazul în care o figură a fost publicată anterior, 

faceți referință la sursa originală și prezentați permisiunea scrisă de la deținătorul drepturilor de 

Tabelul 1 

Evenimente adverse intra-anestezice şi imediat post-extubare 

 

Lot experimental 

(n=100) 

Lot control 

(n=100) 

p 

Disritmii 6,0%  3,0% 0,49 

Instabilitate hemodinamică 7,0% 1,0% 0,034 

Trezire prelungită* 11,0% 4,0% 0,19 

GVPO
†
 post-extubare 8,0% 27,0% 0,007 

Durere intensă la trezire 17,0% 19,0% 1,0 

Notă: * – trezire neobişnuit de lentă, după ce concentraţia cerebrală a reziduurilor de anestezice a 

trecut sub pragul de inducere a hipnozei; † – greaţă şi vomă postoperatorie. Analiza statistică 

utilizată: testul Fisher. 
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autor pentru a reproduce figura. Permisiunea poate fi luată atât de la autorul figurii, cât și de la 

editor, cu excepția documentelor din domeniul public.  

Pentru figuri, sunt acceptate următoarele formate de fișiere: 

o TIFF 

o JPEG 

o EPS (format preferat pentru diagrame) 

o PowerPoint (figurile trebuie să fie de mărimea unui singur diapozitiv) 

Titlul fişierului va consta din numărul figurii şi un titlu scurt, identificabil. 

 

Legendele figurilor  

Legenda figurii va fi scrisă în continuare, imediat după titlul figurii. Descrierea figurii nu 

trebuie să repete descrierea din textul manuscrisului. Când sunt folosite simboluri, săgeți, numere 

sau litere pentru a identifica, descrie părți ale ilustrațiilor, identificați-le și explicați-le pe fiecare în 

mod clar în legendă. Explicați scala internă și identificați metoda de colorare în microfotografii. 

Vă rugăm să rețineți că este de responsabilitatea autorului (autorilor) de a obține permisiunea 

de la deținătorul drepturilor de autor pentru a reproduce figuri sau tabele care au fost publicate 

anterior în altă parte. Imaginile color vor fi tipărite din contul autorilor. 

Referințele bibliografice 

Toate referințele bibliografice trebuie să fie numerotate consecutiv, între paranteze pătrate [ ], 

în ordinea în care sunt citate în text. Citatele de referință nu trebuie să apară în titluri sau subtitluri. 

Fiecare referință trebuie să aibă un număr individual. Citările multiple din cadrul unui singur set de 

paranteze trebuie să fie separate prin virgulă şi spaţiu. În cazul în care există trei sau mai multe citări 

secvențiale, acestea ar trebui să fie indicate sub formă de serie. Exemplu: [1, 5-7, 28].  

Vă rugăm să evitați folosirea excesivă a referințelor. În cazul în care se folosesc sisteme 

automate de numerotare, numerele de referință trebuie să fie finalizate, iar bibliografia trebuie 

formatată complet înainte de depunere. Lista de referință trebuie să conțină toți autorii. Abrevierea 

revistelor trebuie să fie în conformitate cu Index Medicus / MEDLINE. Pot fi citate doar articolele 

sau rezumatele care au fost publicate și care sunt disponibile, accesibile prin intermediul serverelor 

publice. Orice rezumate sau articole nepublicate sau cu caracter personal nu trebuie să fie incluse în 

lista de referință, dar pot fi incluse în text și citate în mod corespunzător, indicând cercetătorii 

implicați. Obținerea permisiunii printr-o scrisoare de la autori pentru a le cita comunicările sau 

datele nepublicate sunt în responsabilitatea autorului corespondent al articolului. 

Formatul referințelor 

Autorii sunt rugați să furnizeze cel puțin un link pentru fiecare referinţă bibliografică 

(preferabil PubMed).  
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o Referință la revistă 

Numele și inițialele autorului sau al autorilor, separate prin virgulă (regular). Titlul articolului 

(regular). Forma abreviată a denumirii revistei (italice), urmat de anul, numărul volumului: numărul 

paginilor (regular). Articolele în curs de publicare citate vor fi menţionate cu „In press” (italic, 

bold), după numărul paginilor. Se vor menţiona toţi autorii articolului. 

Ex: „1. Belîi A., Cobâleţchi S., Casian V., Belîi N., Severin G., Chesov I., Bubulici E. Les aspects 

pharmaco-economiques dans la gestion de la douleur perioperatoire. Mise au point. Ann Fr Anesth 

Réanim, 2012; 31: 60-66.” 

o Referință la carte 

Numele și inițialele autorului sau al autorilor, separate prin virgulă (regular). Titlul capitolului 

(regular) (numărul paginii sau paginilor citate). În: Titlul cărţii. Detalii privind Editorul. Editura, 

locul, anul editării.  

Ex: „1. Belîi A. Gestiunea riscului şi siguranţa pacientului în anestezie şi terapie intensivă (p. 115-134). 

În: Recomandări şi protocoale în anestezie, terapie intensivă şi medicină de urgenţă. Editori: Săndesc D., 

Bedreag O., Păpurică M. Ed. Mirton, Timişoara, România, 2010.” 

o Referința la Web 

Numele și inițialele autorului sau al autorilor, separate prin virgulă, sau denumirea deţinătorului de 

drept de autor (regular). Titlul. Numele site-ului. Disponibil la adresa: [URL]. Accesat pe: data. 

Exemplu: „Agency For Healthcare Research and Quality (AHRQ). Production pressures. WebM&M. 

Disponibil la adresa: [http://webmm.ahrq.gov/case.aspx? caseID=150]. Accesat pe: 18.06.2010.”  

 

Pentru precizări şi informaţii suplimentare: 

Adrian Belîi, dr. hab. şt. med., conf. univ., 

Redactor-şef 

tel: +373 79579474 

e-mail: editor.mjhs@usmf.md  
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