UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI
MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI
„REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI”
DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ
TIMIŞOARA

INVITAȚIE
20-21 mai 2021
Facultatea de Horticultură și Silvicultură Timișoara
Vă invită să sărbătorim împreună „30 de ani de educație și
cercetare în inginerie genetică la Timișoara” în cadrul
manifestării științifice cu participare internațională:

Conferința
Multidisciplinară privind
Dezvoltarea Durabilă
Vom fi deosebit de bucuroşi să ne
onoraţi cu participarea!
Decan,
Prof. univ. dr. Dorin Dumitru CAMEN

INFORMAŢII
Secțiunea Horticultură și Silvicultură
Lucrările trimise trebuie să se încadreze în următoarele subsecțiuni:
•Horticultură și Peisagistică
•Genetică și Biotehnologii
•Silvicultură
•Altele
INFORMAȚII GENERALE

INSTRUCŢIUNI DE REDACTARE A LUCRĂRILOR

Înregistrarea
participanților
pe
pagina
conferinței
www.arls.ro.
Înregistrarea on-line a rezumatelor pe pagina conferinței
până în 30.04.2021;
Înregistrarea on-line a lucrărilor până în 10.05.2021;
Lucrările acceptate pentru prezentare vor putea fi susţinute
online sau poster pe linkul conferinței și vor fii publicate în
revista
“JOURNAL
of
Horticulture,
Forestry
and
Biotechnology”, www.jhfb.ro/index.php/jhfb
Termen limită de plată a taxei de participare până în
15.05.2021;
Fiecare participant poate prezenta maxim 2 lucrări, ca prim
autor. Fiecare lucrare trebuie să aibă minim 5 pagini și
maxim 10;
Lucrările ştiinţifice pot fi prezentate oral sau poster postat pe
linkul conferinței, la alegerea autorilor. Dacă se participă cu
două lucrări, una va fi prezentată oral.
Informații
suplimentare
pe
adresa
de
e-mail:
journalfhstimisoara@yahoo.com

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: 150-300 cuvinte, 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
pătrată, conform bibliografiei.
Capitole: material şi metodă, rezultate şi discuţii, 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: Trebuie să conțină minim 15 titluri bibliografice,
maxim 10% autocitări. 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.

TAXA DE PARTICIPARE ȘI PUBLICARE
Taxa de participare este de 150 lei şi acoperă publicarea
lucrării (lucrărilor).
Suma aferentă taxei de participare în cuantum de 150 lei,
se va achita, după primirea răspunsului de acceptare a
susținerii și publicării lucrării (lucrărilor), în contul de
Trezorerie
RO61TREZ62120F332000XXXX
Trezoreria
Timişoara, cu menţiunea „Pentru Facultatea 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

