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Congresul Internațional al Societății Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuților
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Sunt acceptate spre publicare articole în extenso și rezumate (în limba română, engleză sau rusă)
conform cerințelor ce urmează. În Volumul Rezumatelor Congresului, vor fi publicate lucrările
autorilor care au achitat taxa de participare.
I.

Pentru articolele in extenso, materialele se expediază prin poșta electronică și pe suport
de hârtie, în adresa Comitetului Științific, cu o scrisoare de însoțire scanată și atașată din
partea autorului, responsabil pentru corespondență cu semnăturile coautorilor drept
confirmare a faptului că toți autorii sunt de acord cu conținutul lucrării și că materialul
înaintat nu a fost publicat anterior (vezi Anexele nr.1 și nr.2).
Pentru conținutul articolelor și rezumatelor sunt responsabili autorii.
Articolele trebuie să respecte următoarea structură:
•

Formatul A4, Times New Roman, în Microsoft Word la intervalul 1,5, câmpurile: sus,
jos, dreapta de 1,5 cm, stânga de 2,5 cm.

•

Titlul articolului sau rezumatului conține denumirea lucrării (font Times New Roman
14, în Microsoft Word), prenumele și numele autorilor (cu Bold), gradul științific, titlul
didactic (font Times New Roman 12 fără Bold), în fața autorului corespondent se va pune
steluță, instituția în care activează (font Times New Roman 10), numărul de telefon și
adresa electronică a autorului corespondent (font Times New Roman 8), urmează textul
rezumatului (font Times New Roman 12 la intervalul 1,5 – pentru articole și, font Times
New Roman 10 la intervalul 1,0 – pentru rezumate).

MODEL PENTRU TITLUL ARTICOLULUI IN EXTENSO:

Rolul psihoterapiei în tratamentul tulburărilor de sănătate mintală
*

Coșciug Ion 1, dr. șt. med., conf.; Lacusta Victor 2, dr. hab.în șt. med., prof.,
academician;

Catedra Psihiatrie, Narcologie și Psihologie medicală, 2Catedra medicină alternativă și complementară
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova

1

Autor corespondent: ioncosciug@gmail.com

II. Rezumatul (220-240 cuvinte) În rezumat, obligatoriu se vor expune consecutiv: introducere,
material și metode, rezultate, concluzii, cuvinte-cheie (de la 3 până la 6).

MODEL PENTRU TITLUL REZUMATELOR:

Rolul psihoterapiei în tratamentul tulburărilor de sănătate mintală
*

Coșciug Ion 1, dr. șt. med., conf.; Lacusta Victor 2, dr. hab.în șt. med., prof.,
academician;
Catedra Psihiatrie, Narcologie și Psihologie medicală, 2Catedra medicină alternativă și
complementară
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica
Moldova
1

Autor corespondent: ioncosciug@gmail.com

Rezumat
•

După titlul articolului urmează rezumatul lucrării, apoi textul.

•

Textul articolelor clinice, experimentale (până la 15 pagini) cuprinde: introducere,
material și metode, rezultate și discuții, concluzii și bibliografie până la 40 de referințe.
Altă structură se acceptă, dacă aceasta corespunde conținutului materialului.

•

Articolele de sinteză nu vor depăși 25 de pagini și bibliografia până la 100 de surse și
cuprind: actualitatea, concluzii și cuvinte cheie (de la 3 până la 6).

•

Tabelele și figurile trebuie să fie enumerate și însoțite de legendă. Figurile color se
publică din sursele autorului - 100 €, 1-8 figuri pe pagină.

•

Referințele, în conformitate cu cerințele Comitetului Internațional al Editorilor Revistelor
Biomedicale (www.icmje.org, capitolul IV.A.9), se expun în ordinea apariției în text. În
lista referințelor titlul articolului, se traduce în limba engleză, poziționându-se în paranteze
pătrate. Referințele bibliografice prezentate în grafie chirilică sunt transliterate în grafie

latină, utilizând următoarele semne grafice: А–А, Б–В, В–V, Г–G, Д–D, Е–Е, Ё–Е, Ж–
ZH, З–Z, И–I, Й–Y, К–К, Л–L, М–М, Н–N, О–O, П–P, Р–R, C–S, Т–Т, У–U, Ф–F, Х–
KH, Ц–TS, Ч–CH, Ш–SH, Щ–SCH, Ы–Y, Э–Е, Ю–YU, Я–YA; Ь și Ъ se omit. Imediat
după transliterare, în paranteze pătrate, se prezintă traducerea titlului articolului în limba
engleză. De exemplu: Ivanov IV, Sidorov VM, Kozlov NF. Transplantatsiya organov i
tkaney [Transplantation of organs and tissues]. Vestnik Khirurgii [Messenger of Surgery].
2010; 26(6):45-49.
•

Declarația privind conflictul de interese și declarația autorilor sunt doar pentru
articolele în extenso (Anexele nr.1 și nr.2).

Data limită pentru depunerea materialelor este 30.04.2021
DATE ȘI PERSOANE DE CONTACT:
web: http://sanatatemintala.md/
e-mail: mdcongress2018@gmail.com
telefoane de contact:
+373 79561971 (Conf. Dr. Ion Coșciug),
+373 79242291 (Conf. Dr. Inga Deliv)
+ 373 79000289 (as. univ. Andrei Eșanu)

INSTRUCȚIUNI PENTRU POSTER
1. DIMENSIUNI ȘI VIZIBILITATE
Dimensiune A0 (841 x 1189mm). Conținutul trebuie să fie vizibil la distanță de minim 1m,
iar literele ar trebui sa nu fie mai mici de 1cm înălțime. Posterele vor fi amplasate în aria
special amenajată în una din locațiile desfășurării Conferință.
2. CONȚINUT GENERAL
Partea 1. Titlu, autori, instituție, oraș, țară, e-mail de corespondență.
Partea 2. Introducere, obiective, metode, rezultate/discuții, bibliografie (max. 3 surse).
O prezentare Poster efectivă cuprinde date concise, ilustrative și reprezentative pentru
subiectul discutat.
3. STIL
Mărimea sugerată a textului 24-32pt, la titlu 48 -72pt. Utilizați Bold pentru a marca structura
posterului (introducere, obiective etc.). Utilizați imagini, figuri, tabele (dimensiune exemplu
120 x 180 mm) pentru o mai bună ilustrare a informației prezentate.
4. RECOMANDĂRI UTILE
- Nu pliați posterul, nu expediați prin poștă, prezentați-vă personal cu Posterul tipărit
- Veți fi rugat să amplasați Posterul cu bandă adezivă pe tablele pregătite în prealabil de
Comitetul organizatoric în aria respectivă
- Autorii și participanții sunt invitați să viziteze aria cu Postere pentru discuții și interacțiuni
de specialitate
- Autorii vor avea parte de asistența necesară din partea echipei Comitetului organizatoric

Anexa nr.1
DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE
1. Denumirea articolului:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______
Lista autorilor
_______________________________________________________________________
Autorul pentru corespondență (nume, prenume, email, adresa)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Autorii listați mai jos declară pe propria răspundere că nu au afiliere sau implicare în vreo
organizație sau entitate cu interes financiar (angajare, grant, onorariu, capital propriu, calitate
de membru) sau interes non-financiar (relații personale, afiliere, promovare, patentare) în
legătură cu manuscrisul prezentat.
Autorii:
(nume, prenume)____________________________
(nume, prenume)____________________________

3. Autorii listați mai jos raportează existența relației de afiliere sau implicare în organizații sau
entități, cu interese financiare sau non-financiare. Se specifică conținutul conflictului de
interese în legătură cu manuscrisul articolului prezentat.
Autorii:
(nume, prenume/ conflict)____________________________
(nume, prenume/ conflict)____________________________

4. Declarația de față este semnată de toți autorii în semn de veridicitate și corectitudine a datelor
prezentate în punctele 1), 2), 3).
Autorul (nume, prenume)

Semnătura autorului

Data

____________________

_______________

________________

____________________

_______________

________________

Anexa nr.2
DECLARAȚIE AUTORI
Prin prezenta, confirmăm că lucrarea Aspecte etiopatogenetice și factori de risc în etilismul
cronic de vîrstă tînără în R. Moldova, înaintată spre publicare în lucrările Conferinței Naționale aa
Societății Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuților și Psihologilor Clinicieni din R. Moldova nu a
fost publicată anterior și autorii confirmă acordul pentru conținutul prezentat al lucrării.

Data _________________

Autor (nume, prenume, semnătură) __________________________________

Autor (nume, prenume, semnătură) __________________________________

Autor (nume, prenume, semnătură) __________________________________

УСЛОВИЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИК
СТАТЬЕЙ КОНГРЕССА.

Второй международный конгресс
Общества психиатров, наркологов, психотерапевтов и клинических психологов
Республики Молдова
24-26 июня 2021 года, Кишинев
Принимаются статьи на румынском, английском или русском языках (согласно
нижеприведенным требованиям).
Будут опубликованы работы только тех авторов, которые внесли взнос за участие в
конгрессе.
Статьи in Extenso на английском языке, утвержденные Научным комитетом, будут
опубликованы в: Сборнике Научных Трудов Конгресса.
Материалы отсылаются по электронной почте и в письменном виде на адрес Научного
комитета, совместно с отсканированным и прилагаемым сопроводительным письмом от автора,
ответственного за переписку, с подписями соавторов, в качестве подтверждения того, что все
авторы согласны с содержанием работы и что этот материал не был опубликован ранее.

Все работы будут рецензированы двумя независимыми экспертами.
Авторы работ несут ответственность за содержание статьи. Если в статье
присутствуют данные о результатах исследования с участием людей или животных, в
сопроводительном письме необходимо указать, что были соблюдены все правила в
отношении экспериментов на животных или, что было получено информированное
согласие от пациентов включённых в исследование, а также подтверждение и разрешение
администрации учреждения в котором проводилось исследование. В случае возникновения
конфликта

интересов

все

авторы

и

редакционная

коллегия

сборника

будут

проинформированы об этом. Если конфликт интересов подтвердится, заинтересованные
стороны будут исключены из процесса оценивания статьи и будет назначен новый эксперт.
I. Статьи должны соответствовать следующим требованиям:

1. Формат - A4, Times New Roman - 12, в Microsoft Word с интервалом 1,5, полями
по 2 см.
2. Титульный лист содержит имя и фамилию авторов (жирный шрифт и Caps
Lock), функцию и научное звание, организацию, номер телефона и адрес электронной
почты автора-корреспондента.

Пример:
Particularitățile epidemiologice ale polimicozelor
în Republica Moldova
*Mircea BEȚIU1, Dumitru RUBANOVICI2, Gheorghe MUȘET1, Elena GRIB2
1

Catedra Dermatologie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu”

2

Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile, Chișinău, Republica Moldova
* Autor corespondent: dumitrurubanovici85@gmail.com

II. Резюме (220-250 слов). В резюме обязательными являются последовательно представленные
следующие разделы: Введение, Цель исследования, Материалы и методы исследования,
Полученные результаты, Выводы, Ключевые слова (от 3 до 6).

- Текст клинических или экспериментальных статей (до 15 страниц) включает:
Введение; Материалы и методы; Полученные результаты; Обсуждение; Выводы и
библиографию до 40 ссылок. Другая структура принимается, если она соответствует
содержанию материала.
- Статьи не должны превышать более 25 страниц, а библиография - не более 100 источников.
- Таблицы и рисунки должны сопровождаться легендой и быть пронумерованы. Цветные
рисунки публикуются за счет автора - 100 €, по 1-8 фигур на странице.
Ссылки

в

соответствии

с

требованиями

Международного

Комитета

Издателей

Биомедицинских Журналов (www.icmje.org, глава IV.A.9) отображаются в порядке появления в
тексте. В перечне ссылок название статьи переводится на английский язык и располагается в
квадратных

скобках.

Библиографические

ссылки,

представленные

на

кириллице,

транслитерируются латиницей, в которой используются следующие графические знаки: А–А, Б–

В, В–V, Г–G, Д–D, Е–Е, Ё–Е, Ж–ZH, З–Z, И–I, Й–Y, К–К, Л–L, М–М, Н–N, О–O, П–P, Р–R,
C–S, Т–Т, У–U, Ф–F, Х–KH, Ц–TS, Ч–CH, Ш–SH, Щ–SCH, Ы–Y, Э–Е, Ю–YU, Я–YA; Ь и
Ъ опускаются. Сразу же после транслитерации в квадратных скобках указывается перевод названия
статьи на английском языке. Например: Иванов И.В., Сидоров В.М., Козлов Н.Ф. Трансплантация
органов и тканей [Transplantation of organs and tissues]. Вестник Хирургии [Messenger of

Surgery]. 2010; 26 (6): 45-49. Ivanov IV, Sidorov VM, Kozlov NF. Transplantatsiya organov i
tkaney [Transplantation of organs and tissues]. Vestnik Khirurgii [Messenger of Surgery].
2010; 26(6):45-49.
- Декларация о конфликте интересов (модель прилагается).
Последний срок подачи материалов - 30.04.2021

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА И ИХ КООРДИНАТЫ:

web: http://sanatatemintala.md/
e-mail: mdcongress2018@gmail.com
контактные телефоны:
+373 79561971 (Др. Ион Кощуг),
+373 79242291 (Др. Инга Делив)
+ 373 79000289 (асис. каф. Андрей Ешану)

