
 Generalitati:  
• Rezumatele in romana si engleza vor fi încărcate pe website. 

• Datele limita de trimitere ale rezumatelor se găsesc pe website.  

• Rezumatele vor fi revizuite de către membrii Comitetului Științific. Înștiințarea pentru 

acceptarea sau refuzul textului vor fi trimise pe email autorului, in perioada de timp 

conforma cu datele afișate pe website.  

• Întrebările legate de aceste instrucțiuni pot fi adresate Comitetului Științific la adresa de 

email postata pe website.   

 

Cerințe de redactare a rezumatului: 

• Pentru participanții romani: redactarea se va face în limba română și în limba engleză; 

• Numărul limita de cuvinte: 250 pentru prezentările de caz, 300 pentru alte tipuri de 

prezentări; numărul de cuvinte cheie: 5 pentru prezentările de caz. 

Pentru exemplificare se poate folosi site-ul PUBMED.  

• Folosiți Microsoft Word si salvați documentul ca .doc sau .docx .  

• Pagina A4, orientare portret; fontul Times New Roman 12, Normal. Indentare opționala. 

Numerotarea paginilor: numărul paginii la baza in coltul din dreapta jos; se începe cu 

prima pagina,   

• nu va fi formatat 

• redactare cu diacritice. 

• nu încărcați imagini.  

• Toate rezumatele vor fi examinate de către Comitetul Științific. O lucrare poate fi 

acceptata pentru prezentare orala, pentru poster, sau poate fi respinsa. Timpul disponibil 

pentru o prezentare orala este intre 15-30 minute, in funcție de decizia Comitetului 

Științific.  

• Odată recepționate manuscrisele si ilustrațiile devin proprietatea comuna a Facultății de 

Medicina a Universității Transilvania si a SRMTC.  

• Rezumatele selectate vor fi publicate in Publicația de Congres.  

 

Modelul rezumatului:  

• Titlul: centrat, cuvintele scrise cu majuscule, cu acronime explicitate; urmat de un rând 

gol; 

• Numele autorilor, scrise pe un rând, respectând ordinea: inițiale prenume (in cazul 

bărbaților) sau prenume (în cazul femeilor) urmate de nume (nu folosiți titluri 

profesionale/academice); după lista autorilor se va lăsa un rând liber; 

• Afilierea (secție, instituție, oraș, țara), atât a primului autor, cât și a coautorilor. Prima 

literă a fiecărui cuvânt trebuie scrisă cu majusculă, fără bold.  

• Cuvintele cheie: scrise cu majuscula: maxim 5 pentru prezentările de caz, maxim 8 

pentru alte prezentări; 

• Structura textului propriu-zis:  

• introducere,  

• material și metode,  

• rezultate,  

• discuții: 

 - se vor evita formulările de tipul “rezultatele vor fi prezentate in lucrarea in 

extenso”; 

- textul trebuie să conțină suficiente detalii pentru a putea justifica concluzia; 

• concluzii 

• in cazul prezentărilor film video, rezumatul consta in scurta prezentare 

• nu se acceptă grafice și tabele în rezumat; 

• toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text. 


