
 

INSTRUCŢIUNI DE REDACTARE  

A  LUCRĂRILOR 

 

  Lucrarea se redactează în limba engleză. 

  Încadrarea textului într-un format A4 se va face în felul 

următor: 

Top       3 cm 

Bottom 2,5 cm 

Left      2 cm 

Right    2 cm. 

 Redactarea se va face în Microsoft Word, şi va cuprinde: 

       Titlul: Arial, font 16, Bold, Justify. 

       Autorii: Arial, font 11, Bold, Justify, după cum 

urmează: numele urmat de iniţiala prenumelui (pentru 

autoare se va trece prenumele în întregime). La fiecare 

autor va fi prevăzut un număr (superscript) prin care se va 

menţiona (în rândul imediat următor, după autori) instituţia 

de la care provine, cu Arial, font 10, Justify (atât în limba 

română cât şi în limba engleză). La primul autor va fi 

prevăzut şi un asterix, menţionându-se (sub autori) adresa 

de email.        

        Rezumat: maximum 20 linii, Arial, font 10,  Justify. 

       Cuvinte cheie: Arial, font 10, Justify. 

        Introducere: în limba engleză, fără titlul, Times New 

Roman, font 10. Autorii se menţionează prin cifre în 

paranteză, conform bibliografiei. 

        Capitole: material şi metodă, rezultate obţinute, 

concluzii, bibliografie, scrise în limba engleză, Times New 

Roman, font 11, Bold, Justify. 

 Textul: se va redacta cu font 10, Times New Roman, 

Justify. Tabelele, figurile şi imaginile vor fi prezentate pe 

întreaga lăţime a paginii. În tabele se poate scrie cu orice 

font în funcţie de încadrarea în pagină. Tabelele, figurile şi 

imaginile vor fi încadrate în text. 

            Bibliografia: se va scrie în ordine alfabetică, în 

modul următor: numele autorului iniţiala prenumelui 

(pentru autoare prenumele în întregime) – anul – titlul 

articolului, revista, pagina. Pentru cărţi: autorii – anul - 

editura, pagina. Redactarea se va face cu font 10, Times 

New Roman, Justify.  

         Lucrările care nu corespund cerinţelor de redactare nu 

vor fi publicate. 
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INVITAŢIE 
 

 

           FACULTATEA DE HORTICULTURĂ ŞI 

SILVICULTURĂ TIMIŞOARA, cu    onoare    vă   

invită   să   participaţi, la manifestările 

SIMPOZIONULUI TINERILOR CERCETĂTORI                        

“Tineri cercetători în horticultură, silvicultură 

și biotehnologii”- Prima ediție 

          

             Manifestările se vor desfăşura  în data 07 

decembrie 2012. 

            Vom fi deosebit de bucuroşi să ne onoraţi cu 

participarea. 

 

 

 

 

DECAN, 

Prof.univ.dr. ALIN DOBREI 

 

 

PRODECAN, 

Conf.univ.dr. GHEORGHE POȘTA 

 

 

PRODECAN, 

Conf.univ.dr. MARCEL DANCI 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
SIMPOZIONUL 

 

“Tineri cercetători în horticultură, silvicultură și 

biotehnologii”- Prima ediție 

         

Simpozionul își propune inițierea unor manifestări 

științifice anuale pentru studenți, masteranzi, doctoranzi, 

postdoctoranzi, tineri cercetători (până în 40 ani), în 

domeniile horticultură, silvicultură și biotehnologii. 

Secțiunile simpozionului sunt: 

 

 Horticultură  

 Genetică, Ameliorarea plantelor 

 Fiziologie vegetală şi Biotehnologii  

 Agrotehnică şi Mecanizare 

 Silvicultură şi Peisagistică 

 

Înscrierea se face prin completarea talonului trimis 

odata cu invitația. Trimiterea talonului se face până la data 

de 16 noiembrie 2012, iar a lucrării in extenso până la data 

de 23 noiembrie 2012. Atât talonul de participare cât și 

lucrarea in extenso se trimit la adresa de email 

journalfhstimisoara@yahoo.com 

Fiecare participant poate prezenta maxim 2 lucrări 

ca prim autor. 

Lucrările redactate în limba engleză, pot avea 

maxim 4 autori, un număr de minim 4 pagini și maxim 10 

pagini.  

Lucrarile acceptate vor fi publicate în volumul 

JOURNAL of Horticulture, Forestry and Biotechnology 

16(3), cotată B+, indexată CABI și IndexCopernicus, 

număr care va aparea in cursul lunii decembrie 2012. 

Lucrările ştiinţifice pot fi prezentate oral sau 

poster, la alegerea autorilor. Dacă se participă cu două 

lucrări, una va fi prezentată oral. 

Taxa de participare este de 100 LEI şi acoperă 

publicarea primei lucrări, documentele simpozionului şi 

cina festivă (07 decembrie 2012). Pentru a doua  lucrare 

taxa  de publicare este  de  5 LEI/pagină.  

         Suma aferentă taxei de participare şi a celei de 

publicare (după caz) se va achita după acceptarea lucrării, 

până la data de 30 noiembrie 2012 la Banca Română de 

Dezvoltare (BRD), Filiala Timişoara, pe numele Danci 

Marcel în contul RO69BRDE360SV39339623600, sau in 

contul de Trezorerie RO06TREZ621504601X000502 

Trezoreria Timişoara cu menţiunea „Pentru Simpozionul 

Tinerilor Cercetători al Facultăţii de Horticultură şi 

Silvicultură”.Vă rugăm să trimiteţi o copie scanată a actului 

care face dovada achitării taxei de participare, pe adresa de 

e-mail: journalfhstimisoara@yahoo.com  
Orientativ va trimit locațiile de cazare situate în 

apropierea universității noastre și prețurile practicate. 

 
Hotel Francesca *** 

 205 RON (47 euro in lei la cursul zilei) - cameră 

cu 2 paturi – mic dejun inclus;  

www.hotelfrancesca.ro 

 

Hotel Neon *** 

 160 RON – cameră cu 2 paturi – mic dejun inclus 

 

Centrul de Pregătire şi Perfecţionare 

Profesională 

 70 RON/pat – cameră cu 2 paturi – condiții 3 stele 

(fără mic dejun) 

 50 RON/pat – cameră cu 2 paturi – condiții 2 stele 

 

Alte oferte de cazare puteţi găsi pe: 

www.cazaretimisoara.ro 

 

 

Corespondenţa prin e-mail: 

 

Conf.univ.dr. DANCI MARCEL 

Facultatea de Horticultură şi Silvicultură 

Telefon: 0256/277021; 0723 319072 

Fax: 0256/277263 

E-mail: journalfhstimisoara@yahoo.com 

 

mailto:journalfhstimisoara@yahoo.com

