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S T I M A Ț I  C O L E G I! 
 

Avem o deosebită onoare de a Vă invita să participați la al V-lea Congres Naţional de 
Ftiziopneumologie cu participare internațională, consacrat jubileului de 60 ani al Institutului de 
Ftiziopneumologie din Republica Moldova, cu genericul "Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, 
diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice", care va avea loc în perioada 
1-2 octombrie 2019, Chișinău. 
 

Cererile de participare cu prezentări sunt acceptate până la data de 15 august 2019 prin e-mail 
eltudor@yandex.ru; (tel.: +373 79707031; +373 22 572351). 

 

Materialele Congresului vor fi publicate sub formă de articole în revista științifico-practică 
"Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale".  
 

Recomandări pentru autori  
Articolele trebuie să conțină următoarele elemente: 

1) Nu vor fi primite pentru publicare articole ce au apărut în alte publicaţii medicale; 
2) Una şi aceiași persoană poate să publice în paginile revistei (poate fi autor sau coautor) nu mai 

mult de trei articole; 
3) Articolele vor cuprinde în ordinea respectivă următoarele elemente: 

a) titlul concis, reflectând conținutul lucrării; 
b) numele şi prenumele complet ale autorului, titlurile profesionale şi ştiinţifice, denumirea 

instituției unde activează autorul; 
c) introducere, materiale şi metode, rezultate, discuţii şi concluzii, bibliografie; 
d) rezumatele în limbile română, engleză şi rusă cu titlul tradus (obligatoriu); 
e) referințele bibliografice, care vor include obligatoriu: autorii (numele şi iniţiala prenumelui), 

titlul articolului citat (în limba originală), revista (cu prescurtarea internaţională), anul apariţiei, 
volumul, numărul paginilor. Ex.: 1. Devaney E.J. Esophagectomy for achalasia: patient 
selection and clinical experience. Ann. Thorac. Surg., 2001; 72(3):854-8. 

4) Dimensiunile textelor (inclusiv bibliografia) nu vor depăşi 11 pagini pentru un referat general, 10 
pagini pentru o cercetare originală, 5 pagini pentru o prezentare de caz. Dimensiunea unei figuri 
sau a unui tabel va fi de cel mult 1/2 pagină tip A4, iar numărul tabelelor şi al figurilor din text va 
fi de cel mult jumătate minus unu din numărul paginilor dactilografiate. 

5) Fotografiile, desenele vor fi de calitate, fiind prezentate în original (sau scanate la o rezoluţie de 
300 dpi în format TIFF). 

6) Articolele ce nu corespund cerinţelor menţionate vor fi returnate autorilor pentru revizuire. 
7) Redacţia nu poartă răspundere pentru veridicitatea materialelor publicate. 
8) Editorii nu sunt responsabili pentru exactitatea materialelor publicate. 

 

Articolele însoțite de o cerere de publicare în numele autorilor vor fi prezentate pe suport de hârtie 
(font Times New Roman, interval de 14 puncte), pe o singură faţă a foii, într-un singur exemplar (cu viza 
conducătorului instituţiei/șef catedră în care a fost elaborată lucrarea respectivă, confirmată prin ştampilă 
rotundă), două recenzii de articol, și în versiunea electronică în format Microsoft Word prin e-mail: 
eltudor@yandex.ru până la data de 15 august 2019, bir. 610, str. C. Vârnav 13. 

Nu se percepe taxe de depunere sau procesare pentru publicarea articolelor. 
 

 



 
 
 
Congresul va avea loc în Sala de conferințe / localul Mi Piace /, str. Trandafirilor 4 / Chișinău / MD-2038 

Taxa de participare la Congres este - 1000 lei.  

Rechizite Bancare: 
 
IBAN: MD53VI022241700000160MDL 
Nr. Contului: 22241700000160MDL 
Denumirea: AO Societatea de Ftiziopneumologie din RM 
Codul fiscal: 42929018 
Denumirea băncii: B.C. "Victoriabank" S.A.  
Filiala Nr. 17, Chişinău 
Codul băncii: VICBMD2X457 

Pentru înregistrări Vă rugăm să contactați Elena Tudor la numărul de telefon 079707031, sau la adresa 
electronică: eltudor@yandex.ru. 

 
COMITETUL ORGANIZATORIC 
 

 


