Centrul de Medicină Legală
Catedra Medicină legală a USMF ”Nicolae Testemițanu”
Societatea Științifică a Medicilor Legiști din Republica Moldova
invită la

AL III-LEA CONGRES AL MEDICILOR LEGIȘTI DIN REPUBLICA
MOLDOVA
CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ, CONSACRAT ANIVERSĂRII A
70 ANI DE LA FONDAREA
CENTRULUI DE MEDICINĂ LEGALĂ
7 – 9 OCTOMBRIE 2021
CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

SUBIECTE ȘTIINȚIFICE
1. Istoricul și organizarea medicinii legale
2. Medicina legală clinică și tanatologică
3. Medicina legală de laborator
4. Dreptul medical
5. Psihiatrie și psihologie medico-legală
6. Varia

INFORMAȚII IMPORTANTE
✓ Termenul limită de înregistrare – 1 august 2021
✓ Termenul limită pentru prezentarea articolelor – 1 august 2021
✓ Articolele vor fi publicate în revista „Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe
Medicale”
✓ Limba oficială a Congresului – română, va fi organizată traducere sincronă în engleză
sau rusă
✓ Din cauza pandemiei provocate de SARS-CoV-2, lucrările Conferinței se vor desfășura
în regim mixt sau on-line, în funcție de evoluția situației epidemiologice
✓ Mai târziu se va preciza formatul și taxele de participare la Congres

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE (1.08.2021)
GHIDUL PENTRU AUTORI (1.08.2021)
Dactilografierea în Microsoft Word, caractere Times New Roman, 14, intervalul 2,0.
Parametrii paginii: sus, jos, dreapta – 2,0 cm, stânga – 2,5 cm. Articolul va începe cu titlul (cu
majuscule) şi autorii (numele și prenumele deplin, titlurile profesionale și științifice, denumirea
instituției, orașul și țara). În scopul facilitării identificării autorului și instituției se vor utiliza cifre
arabe în upper (superscript) index, plasat în fața numelui autorului și denumirii instituției (ex.:
1
Baciu… 1Instituție…). Se recomandă nu mai mult de 4 autori.
Articolele vor conține obligatoriu rezumatele în limba română, engleză (cu indicarea
titlului) și următoarele compartimente: introducere, material şi metode, rezultate, discuţii,
concluzii, bibliografie. 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. Fotografiile și desenele vor fi de înaltă calitate.
Referinţele bibliografice vor fi numerotate în cifre arabe în ordinea alfabetică a primului
autor și se vor include în conținutul articolului între paranteze pătrate [1]. Referinţele
bibliografice 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: poticni selection and clinical
experience. Ann. Thorac. Surg., 2001; 72(3):854-8.
Fiecare articol trebuie să fie însoțit de două recenzii. Articolele trebuie să corespundă
principiului antiplagiat. Nu vor fi primite pentru publicare articole ce au apărut în alte publicaţii
medicale. Articolele trebuie să dispună de CZU. Organizatorii Congresului nu poartă răspundere
pentru veridicitatea materialelor publicate. Articolele ce nu vor corespinde cerințelor înaintate
vor fi respinse.
Fișierul în format Word cu textul articolului va fi denumit în modul următor: <Numele
primului autor> – <2-3 cuvinte-cheie din titlul lucrării> (ex.: „Pădure – Violența în
familie.docx”). Fișierele PDF cu textul scanat al recenziilor semnate vor avea denumirea similară
a fișierului Word, urmată de „– R1” sau „– R2” pentru recenzia respectivă (ex.: „Pădure –
Violența în familie – R1.pdf”).

INVITAȚIE
PROGRAMUL PRELIMINAR

