Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice
“Gheorghe Ionescu Şişeşti”
Condiţii de redactare:
Pentru a se putea asigura publicarea lucrărilor într-o ţinută
grafică unitară, la redactare se vor respecta obligatoriu
următoarele recomandări:







Format pagină: A 4
Margini: stânga şi sus – 2,5 cm, dreapta 1,5 cm, jos 3 cm
Text: caracter Times New Roman 12 (diacritice limba română)
Spaţiere: 1,5 rânduri
Aranjarea textului în pagină:

alinierea textului: justify

titlul: corp 14, bold, centrat, majuscule, la o distanţă de 2
rânduri de marginea superioară

numele autorilor şi instituţiile: corp 10, bold, aliniat dreapta, la
un rând de titlu. Afilierea marcat cu superscript;

rezumatul lucrării: corp 10, font Times New Roman, italic, în
limba engleză, fără aliniate, cu 1 cm spre interior faţă de
restul lucrării, la un rând faţă de numele autorilor, justify;

cuvinte cheie: la un rând faţă de rezumat, corp 10 bold;

capitole (subcapitole): corp 12, bold, aliniat central, la un
rând faţă de text (sus)

figuri, tabele, imagini (realizate prin tehnoredactare sau
fotocopii color): fără chenare, centrate sau încadrate în text,
numerotate în ordinea apariţiei în text, titlul tabelelor se scrie
deasupra cu corp 12, centrat, iar legenda se scrie dedesupt
centrat corp 10 şi bold;

bibliografia: se va redacta conform uzanţelor, corp 10;

număr de pagini: par, maxim 6;

nu se admit figuri în afara numărului de pagini;

lucrarea va fi transmisă în format Microsoft Word

Rezumatele vor fi redactate în acelaşi format, nu se va
depăşi ½ pagină A4.

INSTITUTUL NAŢIONAL
DE CERCETARE – DEZVOLTARE
PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR
BRAŞOV

INVITAŢIE
Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice

"Oportunităţi în modernizarea cercetărilor la
cartof, sfeclă de zahăr şi plante medicinale"

Braşov,
20 decembrie 2011

Către, ________________________________
Pentru a putea asigura desfăşurarea în bune condiţii a
lucrărilor Sesiunii noastre, Vă rugăm să ne comunicaţi
titlurile, autorii şi rezumatele lucrărilor (max.1/2 pagină A4)
ce urmează a fi prezentate în cadrul Sesiunii, pe adresele:
În ziua de 20 decembrie 2011 la Institutul
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof
şi Sfeclă de Zahăr Braşov se va desfăşura
Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice

"Oportunităţi în modernizarea
cercetărilor la cartof, sfeclă de zahăr şi
plante medicinale"
Institutul nostru ar fi foarte onorat cu prezenţa
D-vs, şi în acest sens vă invităm să participaţi cu
lucrări ştiinţifice proprii şi ale colaboratorilor.
DIRECTOR GENERAL,
Dr.ing. Sorin Claudian CHIRU
DIRECTOR ŞTIINŢIFIC,
Dr.ing. Victor DONESCU

prin Fax la nr. 0268 – 476608
sau E-mail: crisc@potato.ro
donev@potato.ro
până la data de 05 decembrie 2011.
Instrucţiunile privind redactarea lucrărilor sunt accesibile şi
pe site-ul sesiunii (www.potato.ro)

