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STIMAŢI COLEGI, 
 

Vă invităm respectuos să participați la lucrările 
Simpozionului  Jubiliar consacrat aniversării a 50 

ani de la fondarea Rezervației „Codrii”,  
care va avea loc la 24-25 septembrie 2021 în 

format mixt: online + prezența fizică. 
(în dependență de situația epidemiologică despre 
posibilitatea prezenței fizice veți fi anunțați cu 14 

zile înainte de simpozion) 
 

TEMATICA SIMPOZIONULUI: 
Conservarea diversității biologice - o șansă 

pentru remedierea ecosistemelor 
 

SECȚIUNILE SIMPOZIONULUI 
1. Flora ș i vegetat ia 
2. Fauna ș i complexe fauniștice 
3. Conșervarea naturii, micologie, pedologie 
 

PREZENTAREA LUCRĂRILOR 

Lucra rile comunicate vor fi publicate î n 

volumul „Lucrările Simpozionului Științific 

Internațional „Conservarea diversității 

biologice - o șansă pentru remedierea 

ecosistemelor”, consacrat aniversării a 50 ani 

de la fondarea Rezervației „Codrii”. 

Pentru a așigura editarea volumului î ntr-o 

grafica  unitara , toate lucra rile,  cu reșpectarea 

cerint elor de rigoare, î nșot ite de un aviz al unui 

șpecialișt î n domeniu șau de o recomandare a 

Conșiliului Ş tiint ific al inștitut iei reșpective, vor 

fi expediate prin ataș are la e-mail: 

simpozion.codrii@gmail.com 
ava nd  șubiectul : 

SIMPOZION INTERNAȚIONAL 
 

CERINȚE PRIVIND PERFECTAREA LUCRĂRILOR: 
 

Textul redactat va ocupa 1-6 pagini complete, format A 
4, 210x297 mm, redactate î n programul Word for 
Windowș. Font: Timeș New Roman 10, interval linii 1,5 cu 
aliniatele de 10mm. Şe pa ștreaza  ca mp liber: din șta nga – 
25mm, din dreapta – 50mm, de șuș 20mm ș i joș  80mm. 

Titlul publicat iei șe dactilografiaza  centrat cu 
majușcule, bold. Numele ș i prenumele autorilor centrat: 
autorii de șex feminin - prenumele complet urmat de 
nume, iar pentru cei de șex mașculin - init iala prenumelui, 
apoi numele. La un interval șe indica  inștitut ia, apoi la 2 
intervale urmeaza  textul propriu-ziș.   

Tabelele ș i figurile (alb-negru) șe plașeaza  nemijlocit 
dupa  referint a reșpectiva  din text. Şub figura  șe indica  
centrat numa rul de ordine ș i legenda coreșpunza toare. 
Tabelele șe numeroteaza  ș i trebuie șa  fie î nșot ite de titlu 
aliniat la dreapta deașupra tabelului. 

Lișta bibliografica  va fi șituata  la șfa rș itul lucra rii ș i 
prezentata  î ntr-o șucceșiune numerica  coreșpunza toare 
ordona rii cita rilor din text. Trimiterile din text vor fi 
plașate la locurile coreșpunza toare, î n paranteze pa trate, 
cu indicarea numa rului de ordine al lucra rii din lișta 
bibliografica  ș i paginile la care șe face trimiterea. 

   
Reșponșabilitatea așupra cont inutului î i revine 

autorului/autorilor. Lucra rile care nu coreșpund tematicii 
șau cerint elor de redactare vor fi reștituite autorilor. 

 
 
 

Lucra rile comunica rilor ș i formularele de î nregiștrare 
urmeaza  a fi expediate Comitetului ș tiint ific pa na  la  

1 iulie 2021. 
 

Limbile de comunicare:  
roma na , rușa  ș i engleza . 

 
 
 

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE 
 

a participant ilor la Şimpozionul  
Jubiliar conșacrat aniverșa rii a 50 ani de la 

fondarea Rezervat iei „Codrii” 
(Lozova, 24—25 șeptembrie 2021) 

 
 
 

Numele  

Prenumele   

Titlul ştiințific:  

Instituția:  

Adresa: 

Telefon / Fax : 

E-mail:  

Titlul lucrării: 

  

Forma de prezentare: 

 Comunicare orală                        Poster   

 
 

 
 
 

Pentru a fi înregistrați Vă rugăm să completați 
formularul  şi să returnați până la data de 1 iulie 

2021.  
Varianta electronică o găsiți pe site-ul 

www.codrii.silvicultura.md 


