Agenția Națională pentru Sănătate Publică
în parteneriat cu

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Societatea Igieniștilor din Republica Moldova
organizează Conferința Națională cu participare internațională

„Protecția sănătății – pentru un viitor sigur”
24-25 noiembrie 2022
Conferința are drept scop consolidarea capacităților intersectoriale în domeniul sănătății
ocupaționale, siguranței chimice și toxicologiei. Evenimentul va fi găzduit de Agenția Națională
pentru Sănătate Publică, Chișinău, Moldova, în perioada 24-25 noiembrie 2022 și va reuni specialiști
cu interes profesional, inclusiv factori de decizie, cercetători științifici, profesori și specialiști din
domeniul practic, studenți, rezidenți și doctoranzi.
Apel pentru publicații
Subiecte tematice:
Sănătatea angajaților și bolile profesionale
Factorii de risc în relație cu mediul de muncă
Managementul riscurilor chimice
Toxicologia în suportul sănătății publice
Promovarea sănătății la locul muncă
Articolele/rezumatele vor corespunde cerințelor de structurare și redactare specificate. Lucrările
vor fi trimise electronic, iar articolele vor fi însoțite de Formularul pentru Declarația de autor
(Authorship Statement Form) și Acordul de licență (License Agreement semnat de autorul
corespondent).
Termenul limită pentru depunerea articolelor/rezumatelor este 01 septembrie 2022. Rezumatele
primite după termenul limită nu vor fi luate în considerare.
Recepționarea articolelor/rezumatelor se va face la adresa de e-mail: conferinta22@gmail.com
Lucrările științifice trimise vor fi evaluate de către Comitetul științific al Conferinței, iar autorii
vor fi notificați cu privire la acceptarea publicațiilor. Articolele acceptate vor fi publicate în revista
medicală Arta Medica, categoria B, iar rezumatele acceptate în Culegere de rezumate ştiinţifice.

Lucrările științifice trebuie structurate după cum urmează:
Articole:

Rezumate:

TITLUL
Autorii
Afiliere

TITLUL
Autorii
Afiliere

Rezumat (Obiective, Metode, Rezultate,
Concluzii, Cuvinte cheie)

Introducere.
Obiective.
Metode.
Rezultate.
Concluzii.
Cuvinte cheie: 3-5 cuvinte

Introducere
Materiale și metode
Rezultate și discuții
Concluzii
Bibliografie

Articolul va fi prezentat în limba română.
Rezumatul (200-300 cuvinte) va fi în limba
română și engleză. Dimensiunea unui articol
nu va depăși 4 pagini. Vă rugăm să rețineți că
nu sunt acceptate mai mult de 12 tabelele și
figuri.

Textul rezumatului va fi prezentat în limba
română și engleză. Lungimea textului trebuie să
fie între 1200-1700 de caractere. Vă rugăm să
rețineți că tabelele și graficele nu sunt acceptate.

Cerințe pentru redactarea publicațiilor.
Publicațiile trebuie să fie prezentate în formatul Microsoft Word: font – Times New Roman;
dimensiunea fontului - 12; distanța dintre linii - 1,5; Câmpuri– 2,0 mm;
Titlul – scurt și descriptiv, maxim 100 de caractere (majuscule), trebuie să fie scris în aceeași limbă
ca și articolul și tradus în limba engleză (Aldin, Majuscule, aliniere pe stânga);
Autor (autorii) – se enumeră toți autorii conform prenumelui și numelui complet, calificările și
titlurile academice sunt opționale (Aldin, aliniere pe stânga);
Instituția (-țiile) – se includ numele tuturor instituțiilor cu locația (departament, instituția, localitate,
țară) căreia ar trebui să-i fie atribuită lucrarea (Cursiv, aliniere pe stânga);
Autorul corespondent – se include numele complet, numărul de telefon și adresa de e-mail.
Pentru mai multe informații:
Vladimir Bernic
Dr.șt.med
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
tel. (022) 574 656
conferinta22@gmail.com

