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RECOMANDĂRI  PENTRU  AUTORI 

(Adaptare după ,,Regulile pentru pregătirea şi trimiterea spre publicare a unui manuscris în 

revistele medicale’’, Convenţia   de la Vancouver) 

 

Autorii sunt invitaţi să consulte instrucţiunile care li se adresează şi care sunt cuprinse în 

Revista de Igienă şi Sănătate Publică. Acestea oferă o structură generală şi raţională în 

pregătirea manuscriselor şi reflectă procesul de cercetare ştiinţifică. 

Autorii sunt rugaţi să consulte şi să completeze acceptul de publicare şi de transfer de 

copyright către Societatea de Igienă şi Sănătate Publică din România. 

Un articol se publică numai după recenzia efectuată de doi referenţi ştiinţifici. 

Colegiul de redacţie îşi rezervă dreptul de a modifica corectitudinea exprimării şi mărimea 

unui articol, dacă este cazul. Schimbările majore se stabilesc împreună cu autorul principal. 

 

1. Instrucţiuni privind pregătirea manuscrisului 

Principii generale 

Formatul materialului se prezintă după cum urmează: caractere Times New Roman 12 pt; 

la 1 ½ rânduri, pagina A 4, cu margini de 2,5 cm, maximum 15.000 caractere, în limba 

română cu diacritice. 

Manuscrisul unui articol original trebuie să cuprindă secţiunile intitulate: introducere, 

material şi metodă, rezultate, discuţii, concluzii, bibliografie. 

Se numerotează toate paginile manuscrisului, consecutiv, începând cu pagina de titlu. 

Pagina cu titlul 

Pagina cu titlul trebuie să cuprindă următoarele informaţii: 

- titlul articolului 

- numele autorilor şi afilierea lor instituţională 

- autorul pentru corespondenţă: nume şi prenume, adresa poştală, telefonul şi 

numărul de fax, adresa de e-mail. 

 

Rezumatul şi cuvintele cheie 



Rezumatul de maximum 150 cuvinte va fi redactat în limba română şi în limba engleză la 

începutul articolului (în engleza britanică sau americană, şi nu o combinaţie a celor două). 

Rezumatul va furniza contextul şi scopul studiului, materialul şi metoda de lucru, 

principalele rezultate şi concluzii. Se vor accentua aspectele noi şi importante ale studiului, 

observaţiilor. 

Se vor preciza 3-5 cuvinte cheie. 

 

 

Introducerea  

Arătaţi importanţa temei abordate pentru studiu. Declaraţi clar scopul, obiectivul sau 

ipoteza cercetării. Faceţi doar referiri strict pertinente şi nu includeţi date sau concluzii ale 

lucrării prezentate. 

Material şi metodă  

Selecţia şi descrierea participanţilor. Descrieţi  clar modul de selecţie a participanţilor 

luaţi în studiu, incluzând criteriile de eligibilitate şi pe cele de excludere şi o descriere a 

populaţiei – sursă. 

Informaţii tehnice. Identificaţi metodele, aparatura şi procedeele în detalii suficiente pentru 

a permite ca alţi cercetători să poată reproduce rezultatele. Citaţi sursele bibliografice 

pentru metodele uzuale, prin numere arabe în paranteze drepte. Descrieţi metodele noi sau 

modificate substanţial, indicaţi motivele pentru folosirea lor şi evaluaţi-le limitele.  

Statistici. Descrieţi metodele statistice folosind detalii suficiente pentru ca un cititor 

cunoscător, cu acces la datele originale să poată verifica rezultatele prezentate. Atunci când 

este posibil, cuantificaţi rezultatele şi prezentaţi-le cu indici de eroare de măsură sau de 

incertitudine adecvaţi. Specificaţi programul folosit pentru prelucrarea statistică. 

Rezultate  

Prezentaţi rezultatele obţinute într-o secvenţă logică în text, cu tabele şi figuri. Nu repetaţi 

în text toate datele din tabele sau figuri; puneţi accentul şi sintetizaţi numai observaţiile 

importante. Materialele suplimentare şi detaliile tehnice pot fi plasate într-o anexă unde pot 

fi accesibile fără a întrerupe cursivitatea textului. Folosiţi valori numerice nu numai sub 

formă de valori relative (procente), dar şi ca numere absolute din care au fost calculate 

valorile relative. Restrângeţi tabelele şi figurile la cele necesare. Folosiţi graficele ca 

alternative la tabele cu multe date. Nu prezentaţi aceleaşi date de două ori în tabele şi 

grafice. 

Discuţii 



 Accentuaţi aspectele noi şi importante ale studiului. Nu repetaţi în detaliu datele din 

secţiunile anterioare. Stabiliţi limitele studiului şi analizaţi implicaţiile descoperirilor 

pentru cercetări viitoare. 

Concluzii  

Precizaţi  concluziile care rezultă din studiu. Stabiliţi o legătură între concluzii şi scopurile 

studiului. Evitaţi declaraţiile necalificate şi tragerea unor concluzii care nu sunt susţinute 

adecvat de datele prezentate. Puteţi emite noi ipoteze atunci când aveţi o justificare, dar 

numiţi-le ca atare în mod clar.  

Bibliografia 

Referinţele bibliografice se numerotează consecutiv, în ordinea în care apar menţionate 

prima dată în text.  

Identificaţi referinţele din text, tabele, legende prin numere arabe în paranteze. 

Evitaţi citarea rezumatelor ca referinţe bibliografice. 

Scrierea bibliografiei: autori (nume, iniţiala prenumelui), anul, titlul, editura, număr pagini, 

ISBN (pentru cărţi) 

Scrierea bibliografiei: autori (nume, iniţiala prenumelui), anul, titlul, denumirea revistei, 

volumul, număr pagini, ISBN (pentru reviste). 

Folosiţi abrevierile titlurilor de reviste conform stilului din Index Medicus. 

Tabelele 

Creaţi tabelele în Word. 

Numerotaţi tabelele cu cifre arabe, consecutiv, în ordinea primei citări în text şi daţi un 

titlu scurt pentru fiecare (Tabelul 1. ... ); numerotare şi denumire deasupra şi în afara 

tabelului. 

Materialul explicativ se plasează în legenda de la subsol. 

Inseraţi tabelele în text. 

Asiguraţi-vă că fiecare tabel este citat în text. 

Ilustraţiile (figuri, fotografii) 

Creaţi graficele alb-negru, editabile, în Excel sau Microsoft Word. 

În cazul microfotografiilor, trimiteţi tipărituri clare, lucioase, alb-negru, de calitate 

fotografică, cu indicatori de scară internă şi cu precizarea metodei de imprimare a 

microfotografiilor (rezoluţie ... ). 

Numerotaţi figurile cu cifre arabe, consecutiv, în ordinea primei citări în text şi daţi un titlu 

scurt pentru fiecare (Figura 1. ... ); numerotare şi denumire dedesubtul şi în afara figurii. 

Materialul explicativ se plasează în legenda de la subsol. 



Inseraţi graficele şi microfotografiile în text şi separat într-un fişier electronic în format 

jpg. 

Asiguraţi-vă că fiecare ilustraţie este citată în text. 

Unităţile de măsură 

Raportaţi unităţile de măsură în sistemul internaţional de unităţi, SI, sau în sistemul local 

non-SI, dacă este cazul. 

Abrevierile şi simbolurile  

Folosiţi numai abrevierile standard. Termenul în întregime, pentru care se foloseşte o 

abreviere, trebuie să preceadă prima folosire abreviată în text. Evitaţi abrevierile în titlu. 

2. Recomandări privind  trimiterea manuscrisului la revistă 

Trimiteţi manuscrisul în format electronic, pe dischetă, CD sau ca document ataşat la e-

mail. Trimiteţi o versiune tipărită pe hârtie a manuscrisului, în trei exemplare. 

Manuscrisul va fi însoţit de „Acceptul de publicare şi de copyright  către SISPR”. 

3. Neacceptarea articolului 

Colegiul de redacţie va comunica autorilor cauzele neacceptării articolului. 

Articolele neacceptate nu se restituie autorilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCEPT DE PUBLICARE ŞI TRANSFER DE COPYRIGHT CĂTRE 

SOCIETATEA DE IGIENĂ ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ DIN ROMÂNIA 

 

Pentru beneficiul mutual şi protecţia autorilor şi a Societăţii de Igienă şi Sănătate Publică 

din Romănia este necesar ca autorii să completeze înscrisul oficial al ACCEPTULUI DE 

PUBLICARE şi al TRANSFERULUI DE COPYRIGHT înainte de publicarea articolului. 

ACCEPTUL semnat certifică faptul că societatea a primit permisiunea din partea autorului 

pentru a publica articolul original. TRANSFERUL semnat angajează societatea în 

protejarea materialului în beneficiul autorului, împotriva folosirii neautorizate şi pentru a 

autoriza diseminarea materialului ca extrase, fotocopii legale, editări în microformat, 

reeditări, traduceri şi surse de informaţie secundară cum ar fi serviciile de rezumare şi 

indexare, inclusiv bazele de date. Societatea solicită astfel autorului să completeze şi să 

returneze acest formular în timp util pentru a asigura publicarea articolului. 

 

Titlul articolului _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Autor(i):  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Numele revistei:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

1. Prin prezenta, autorul acordă drept de copyright Societăţii de Igienă şi Sănătate 

Publică din Romănia pentru articolul numit mai sus, atribuţie prin care societatea să 

aibă drept absolut de publicare a articolului, a traducerilor  integrale sau parţiale,  

pe perioada validităţii copyright-ului. Acest drept include, fără limitare, 

reproducerea mecanică, electronică şi vizuală; extragerea şi stocarea electronică. 

2. Autorul păstrează dreptul de a republica articolul în orice colecţie imprimată, 

constând doar din materialele proprii autorului, fără impunere financiară şi cu 

pretenţia doar a anunţării societăţii despre intenţie, şi de a garanta că publicarea de 

către societate este protejată în mod adecvat şi că înţelegerea în vigoare asupra 

dreptului de copyright este respectată. Autorul păstrează dreptul de a distribui copii 

individuale ale materialului, fizic şi electronic, inclusiv afişarea articolului pe web 

site-ul personal al autorului, cu citarea adecvată a editurii sursă.  

3. În perspectiva primirii oricărei alte solicitări de reimprimare sau traducere integrală 

sau parţială a articolului, societatea trebuie să obţină acordul autorului înainte de a 

oferi o asemenea permisiune. 



4. Autorul garantează originalitatea articolului şi faptul că nu a fost publicat anterior, 

nu este în curs de publicare în altă parte, şi a fost obţinută oricare permisiune 

necesară pentru citarea dintr-o altă sursă. (O copie a oricărei  permisiuni de citare se  

trimite împreună cu acest format.)  

5. Autorul declară că orice persoană numită coautor al articolului este informată 

asupra faptului şi a acceptat să fie numită astfel. 

6. Autorul declară că fiecare coautor al articolului a fost informat asupra publicării şi a      

acceptat publicarea.  

 

 

 

 

Data:  .................             Nume:  ...................................................     

Semnătură:  ............................................. 


