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Enter - 14 
Instructiuni pentru autori (Times New Roman, 14, bold, 
stânga-dreapta, tab 1 cm) privind modul de redactare a 
lucrarilor. 

Enter - 12 
Ion IONESCU 

Enter - 12 
Enter - 12 

1. Introducere (Times New Roman, 13, bold, stânga, tab 1 cm) 
Enter - 12 

Articolele trimise trebuie sa fie originale si sa nu fi fost publicate sau trimise 
spre publicare altor reviste. Opiniile exprimate în articole apartin în întregime 
autorilor. 

Articole de cercetare cuprind lucrarile care prezinta rezultatele finale 
(articolele de cercetare propriu-zise) sau preliminare (notele de cercetare) ale unor 
cercetari stiintifice originale precum si lucrarile care prezinta în mod sintetic si 
critic stadiul cunostintelor si directiile în care ar trebui dezvoltate cercetarile într-
un anumit domeniu. 

Enter - 12 
1.1. Continutul articolului (TNR, 12, bold, stânga, tab 1 cm) 

Enter - 12 
Articolele se vor structura, de preferinta, astfel: 
1. Introducere : include contextul general în care se încadreaza problema 

studiata, obiectivele lucrarii trimise spre publicare si gradul de rezolvare a 
problemei în tara si strainatate 

2. Materiale si metode de cercetare: se vor prezenta toate informatiile cu 
privire la locul cercetarilor, materialele si metodele de lucru folosite. 

3. Rezultate: se vor prezenta, însotite de tabele, grafice si/sau fotografii, 
rezultatele observatiilor sau experimentelor. In text se vor da toate 
informatiile necesare pentru întelegerea deplina a tabelelor si a figurilor. 

4. Discutii si concluzii: rezultatele prezentate se vor analiza comparativ cu 
cele publicate în tara sau strainatate. În urma acestei analize critice se vor 
preciza concluziile ce rezulta din prezenta lucrare. 

Bibliografia si rezumatul nu se numeroteaza sub forma de capitole. 
Enter - 12 

2. Materiale si metode de cercetare 
Enter - 12 

In mod obligatoriu, manuscrisele trimise spre publicare vor include: titlu, 
continut, bibliografie, un rezumat în limba engleza si 3-7 cuvinte cheie. 

Lucrarile se vor redacta în Word, pe o pagina Envelope B5 (page 
setup/initializare pagina custom size: 17,6/25 cm) cu urmatoarele initializari ale 
paginii:  

- sus: 1,5 cm;  jos: 1,5 cm; stânga: 2 cm; dreapta:1,5 cm; 
- antet: 0.7 cm; subsol: 1 cm.  
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Articolul (inclusiv bibliografia si rezumatul) va cuprinde un numar par de 
pagini (4, 6, 8,10) redactarea realizându-se în Times New Roman, cu caractere 
de 12, la un rând (tabelul 1). Paginile nu se numeroteaza. 

Aliniatul textului precum si a titlurilor va fi de 1 cm. 
Titlurile subcapitolelor vor fi precedate si urmate de câte un rând liber, 

numerotate dupa modelul 1.1, 1.1.1., fiind acceptate doar aceste doua nivele de 
divizare. 

enter 
Tabelul 1. Fonturile recomandate pentru redactarea lucrarii 
Table 1. The recomended fonts  
Item Font Marime Stil Aliniere  Paragraf 

Titlul lucrarii TN R 14 Bold Stânga, tab 1 cm 1 rând 
Titlul capitolelor TN R 13 Bold Stânga, tab 1 cm 1 rând 

Titlul 
subcapitolelor TN R 12 Bold Stânga, tab 1 cm 1 rând 

Antet TN R 8 Bold Conform model 1 rând 

Textul lucrarii TN R 12 Normal Stânga-dreapta  (Justify), 
aliniat 1cm 1 rând 

Titluri tabele, figuri TN R 11 Bold Stânga, tab 1 cm 1 rând 
Continutul tabelelor TN R 11 Normal Centrat, tab 1 cm 1 rând 

Formule TN R 12 Italic Centrat, tab 1 cm 1 rând 
Nota TN R 11 Normal Stânga, tab 1 cm 1 rând 

Bibliografie  titlu TN R 13 Bold Stânga, tab 1 cm, 
nenumerotat 1 rând 

Bibliografie  
continut TN R 12 Normal stânga - dreapta 1 rând 

Abstract - titlu TN R 13 Bold Stânga, tab 1 cm, 
nenumerotat 1 rând 

Titlul lucrarii în 
engleza 

TN R 13 Bold Stânga - dreapta, tab 1 
cm, nenumerotat 1 rând 

Abstract - continut TN R 12 Normal Stânga-dreapta  (Justify), 
aliniat 1cm 1 rând 

Nota. TN R înseamna Times New Roman 
enter 

În cuprinsul articolului, caracterele italice vor fi folosite numai pentru 
denumirile stiintifice ale speciilor, precum si pentru literele din relatiile 
matematice. Denumirile populare ale plantelor animalelor si microorganismelor 
vor fi completate, la prima mentionare în text, de denumirea stiintifica însotita de 
numele autorului (ex. Abies alba Mill.). Ecuatiile vor fi scrise clar numerotarea 
realizându-se consecutiv, în paranteze de, în partea dreapta.  

Citarile din text vor fi de tipul: (Ionescu, 1998), (Ionescu, 1998 a, b), 
(Ionescu si Vasilescu, 1998), (Ionescu, 1998; Vasilescu, 1998), (Ionescu, 1996, 
1997, 1998; Vasilescu, 1998). Când referintele fac trimitere la mai multe 
publicatii, acestea vor fi asezate în ordine alfabetica, dupa numele autorilor când 
sunt publicate în acelasi an sau în ordine cronologica când sunt publicate în ani 
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diferiti. În cazul lucrarilor cu trei sau mai multi autori, se va specifica primul autor, 
urmat de ,,et al”. Daca autorul lucrarii nu este cunoscut, în locul numelui – pentru 
identificarea în text a lucrarii citate – se va utiliza termenul ,,Anonymus”. 

Toate lucrarile la care se face referire în text trebuie sa fie prezente si în 
bibliografie. Nu se vor include la bibliografie lucrari la care nu se face referire în 
articol. La fiecare referinta bibliografica va fi trecut numarul paginilor, astfel: 
paginile între care se gasesc articolele pentru publicatii si numarul total de pagini 
pentru carti. 

Titlul tabelului va fi tradus, dedesubtul versiunii în limba româna, si în limba 
engleza. Orice explicatie, esentiala pentru o mai buna întelegere, va fi data sub 
forma de nota, dedesubtul tabelului. Tabelele si figurile (grafice, imagini) se vor 
insera în text numai dupa locul în care au fost citate. In cazul figurilor, titlul 
(inclusiv versiunea in limba straina) va fi asezat dedesubt. 

enter 
Bibliografie 

enter 
Bakke, A., 1983. Host tree and bark beetle interaction during a mass outbreak of 

Ips typographus in Norway. Symposium “Insect and Host Tree interactions”, 
Freiburg, p. 118-125; 

Czokajlo, D., Ross, D., Kirsch, P., 2001. InterceptTM Panel Trap, a novel trap for 
monitoring forest Coleoptera. Journal of Forest Science, 47 (Special Issue 
No. 2), Prague, p. 63-65; 

Ene, M., 1979. Determinator pentru daunatorii forestieri dupa vatamari. Editura 
Ceres, Bucuresti, 519 p; 

enter 
Abstract 

enter 
Titlul articolului  în engleza (Times New Roman, 13, bold, stânga -
dreapta, tab 1 cm) 

enter 
Rezumatul, redactat în limba engleza, trebuie sa fie concis si sa nu 

depaseasca 6 rânduri. Rezumatul va fi urmat de 3-7 cuvinte cheie, în limba 
engleza. 

Keywords : articol, redactare, format.  
enter 
enter 

Asistent ing. Ion IONESCU, 
Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava  

Facultatea de Silvicultura, 
ion_ionescu@yahoo.com 

 
 

Pentru versiunea electronica a acestor instructiuni si pentru trimiterea 
articolelor contactati-ne pe adresa: analesilvic@usv.ro  

 


