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Rezumate – procedura de înregistrare și evaluare 
 

Rezumatul va fi acceptat pentru înregistrare NUMAI în format electronic. 

Rezumatul va fi acceptat pentru înregistrare NUMAI dacă este expediat de unul din autori 

(recomandat autorul principal). 

Vor fi înregistrate și evaluate NUMAI rezumatele trimise la adresa electronică  

oamgmamr.conferinta@yahoo.com 

 

DERULAREA PROCESULUI 

Înregistrarea rezumatelor: perioada 1.04.2015-30.06.2015.  

Confirmarea înregistrării  rezumatului către autor: maxim 5 zile lucrătoare de la data 

primirii.  

Evaluarea rezumatelor: perioada 15.04.2015-15.07.2015. 

Evaluarea rezumatului de către Comitetul știintific și comunicarea cu autorul: o perioadă 

de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării. 

Autorii care primesc confirmarea acceptării rezumatului urmează instrucțiunile pentru 

prezentare.  

 

DESCRIEREA DOCUMENTULUI 

Date despre autor/i 

- Nume și prenume 

- Localitate, județ 

- Titlul profesional, masterat, doctorat 

- Loc de muncă actual 

- Poziția/funcția la locul de muncă actual 

- Altă afiliere dacă este cazul: Universitate, Şcoala postliceală, Colegiu etc. 

- Număr de ani în exercitarea profesiei 

- Date de contact: telefon și e-mail 

Este obligatorie completarea tuturor cerințelor privind autorii. 

Sunt admiși maximum doi autori pentru aceeași lucrare. 

În cazul în care sunt doi autori, sunt necesare:  

- toate informațiile solicitate, de la fiecare; 

- specificarea autorului principal și a celui secundar, conform modelului. 

Model – cazul rezumatelor cu doi autori: 

 

Popescu Ioana*, Ionescu Rodica** 

*Asistent medical principal licențiat 

**Asistent medical principal, Asistent șef Spital Urgență 
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STRUCTURA DOCUMENTULUI 

Structura documentului este diferită pentru fiecare din  cele trei secțiuni ale evenimentului, 

respectiv: 

- Sesiunea Conferințe 

- Sesiunea Lucrări științifice 

- Sesiunea Referate și Eseuri științifie 

 

Sesiunea Conferințe – descrierea și structura documentului 

Conferintele propuse vor aborda teme de actualitate și teme de  larg interes pentru practica 

profesională și vor fi susținute de experți din țară și străinătate. Sesiunea de conferinţe se  

programează la începutul manifestării ştiinţifice, nu în paralel cu alte sesiuni, astfel încât 

toţi participanţii să beneficieze de prezentările experţilor invitaţi.  

Structura rezumatului:  

- Introducere 

- Obiective 

- Cuprins 

- Concluzii  

- Referinţe/Bibliografie 

- Recunoaștere (expresia unei mulțumiri, recunoașteri) – Opțional 

Sesiunea Comunicări științifice – descrierea și structura documentului 

Lucrările științifice propuse trebuie să fie bazate pe studii de cercetare inițiate de autor sau 

la care autorul a participat și să conțină atât informații relevante privind studiul de 

cercetare prezentat, cât și contribuția proprie a autorului și concluziile acestuia privind 

tema respectivă.  

Structura rezumatului: 

- Titlu 

- Încadrare în domeniu și temă 

- Scop 

- Istoric/Justificare 

- Obiective 

- Material şi metodă 

- Rezultate 

- Concluzii 

- Referinţe/Bibliografie 

- Recunoaștere (expresia unei multumiri, recunoaşteri) – Opțional 

Sesiunea Referate și Eseuri științifice – descrierea și structura documentului 

Referatele științifice propuse trebuie să fie bazate pe experiența proprie sau studii de caz 

la care autorul a participat și să sublinieze importanța și relevanța subiectului dezvoltat în 
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raport cu profesia, ce aduce nou abordarea aleasă și concluziile personale privind tema 

respectivă. 

Eseurile științifice trebuie să prezinte o idee pe care autorul dorește să o dezvolte, poziția 

autorului față de ideea respectivă, argumente care să susțină poziția autorului și relevanța 

subiectului abordat pentru exercitarea profesiei.    

Structura rezumatului: 

- Titlu 

- Încadrare în domeniu și temă 

- Scop 

- Istoric/Justificare 

- Argumentație (numai pentru eseu) 

- Cuprins 

- Concluzii 

- Referinţe/Bibliografie 

- Recunoaștere (expresia unei multumiri, recunoaşteri) – Opțional 

 

Instrucțiuni detaliate privind structura rezumatului 

 

Titlu 

Titlul rezumatului va coincide cu titlul prezentării. 

Limita de caractere: maximum 150  

Literele: majuscule 

Încadrarea în domeniu și temă  

Specificarea domeniului și temei în care se încadrează lucrarea, conform documentului 

Domenii și teme pentru rezumate și prezentări. 

Scop 

Descrierea într-un paragraf a rezultatului urmărit prin prezentarea lucrării în cadrul 

evenimentului. 

Istoric, justificare 

Descrierea într-un paragraf a motivației alegerii temei din perspectiva importanței sau a 

relevanței în raport cu tema evenimentului sau în context național sau internațional. 

Argumentație (obligatoriu pentru eseu) 

Argumente care să susțină poziția autorului față de tema/ideea prezentată. 

Obiective (obligatoriu pentru cercetare) 

Unul sau două paragrafe scurte care specifică obiectivele studiului. 

Material şi metodă (obligatoriu pentru cercetare) 

Unul sau două paragrafe scurte care descriu materialele și metoda/metodele folosite 

pentru realizarea studiului. 

Conținut/Cuprins 

Descrierea principalelor informații ale lucrării, pe care va fi structurată prezentarea. 
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Rezultate (obligatoriu pentru cercetare) 

Unul sau două paragrafe care descriu principalele rezultate obținute. 

Concluzii 

Un singur paragraf care descrie concluzia generală a lucrării. 

Bibliografie 

Vor fi menționate maximum 5 surse bibliografice, cele mai importante din punct de vedere 

al calității și cantității informației folosite. 

Includerea surselor în bibliografie impune citarea acestora în text. 

Se vor respecta următoarele standarde de redactare a unei bibliografii:  

- Ordinea enumerării surselor se va face aplicând criteriul alfabetic numelor 

autorilor. 

- Dacă acelaşi autor a scris mai multe lucrări care apar în bibliografie, acestea se vor 

include în ordine cronologică, de la cea mai veche spre cea editată recent. 

- Titlurile cărților sau articolelor vor fi scrise cu italic, conform exemplelor de mai jos. 

În cazul cărţilor: 

- Vor fi menţionate:  numele şi prenumele autorului/autorilor, titlul integral al 

lucrării, colecţia, numărul ediţiei, volumul, traducătorul (dacă este cazul), editura, 

locul publicării și anul apariţiei lucrării.  

- Dacă sunt menționate mai multe cărţi ale aceluiași autor, publicate în acelaşi an, 

ordinea se va face prin adăugarea literelor mici (a, b, c etc.) după anul apariţiei (ex. 

2007a, 2007b etc.), în ordinea publicării. 

- Dacă pe coperta unei cărţi nu apare numele autorului, ci doar titlul ei , atunci se vor 

folosi trei asteriscuri, urmate de virgulă şi apoi de titlul cărţii. (ex. ***, Anuarul 

General al României. Adrese din Bucureşti şi Districte, 1896-1897, editat de 

L’Independence roumaine, Bucureşti, 1896). În aceste cazuri se aplică criteriul 

ordonării alfabetice şi pentru ordonarea titlurilor respectivelor cărţi. 

- Când pe coperta unei cărţi nu apare numele autorului, în Bibliografie locul său va fi 

luat de instituţia care editează cartea. (ex. Academia Română. Institutul de 

Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti ” din Bucureşti, DOOM. Dicţionarul ortografic, 

ortoepic şi morfologic al limbii române, Ediţia a II - a revăzută şi adăugită, Editura 

Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005). 

- De pe pagina de titlu a unei cărţi pot să lipsească anumite informaţii şi atunci se 

aplică următoarele soluţii: 

- dacă nu apare localitatea editării, se va scrie [f.l.] („fără loc”); 

- dacă nu este trecută editura, se va scrie [f.e.] (fără editură); 

- dacă nu este trecut anul, se va scrie [f.a.] (fără an). 

Articolele apărute în reviste 

- Se menţionează în ordine: numele şi prenumele autorului/autorilor, titlul 

articolului, prepoziţia „în”, după care apare titlul revistei (subliniat cu italic), anul 

apariţiei (trecut, de obicei, cu cifre romane), anul curent, numărul. 
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Paginile web  

- Se vor lista în ordine alfabetică. 

- Se menţionată data accesării lor. Această precizare va fi făcută din cel puţin două 

motive: unul este rigurozitatea alcătuirii tuturor trimiterilor care apar în lucrare şi 

al doilea este faptul că există posibilitatea ca pagina citată de pe internet să fie 

ulterior ştearsă.  

 

REDACTAREA DOCUMENTULUI  

 

Limita de cuvinte: minimum  200 – maximum 400,  în subcapitolele Conținut și Concluzii. 

Nu este admisă folosirea de cuvinte netraduse din alte limbi. Excepții: reglementări 

specifice mărcilor înregistrate, termeni care nu au echivalent în limba română. 

Textul va fi redactat cu font Times New Roman, mărime 12, culoare negru, la un rând. 

Documentul va fi redactat și salvat în Microsoft Word 97-2003 (*.doc). 

Nu sunt admise abrevieri și acronime. 

Este obligatorie folosirea de diacritice. 

Nu este admisă inserarea de grafice, schițe, tabele sau fotografii în textul rezumatului. 

 

EVALUAREA REZUMATELOR 

 

Criteriile de evaluare sunt: 

      -      Încadrarea corectă în domeniu și temă 

- Relevanța lucrării în raport cu tema evenimentului 

- Respectarea tuturor cerințelor privind structura rezumatului 

- Respectarea termenelor stabilite 

- Impresie generală: concizie, vocabular, claritate 

- Respectarea normelor de redactare, a celor gramaticale, a celor ortografice şi de 

punctuaţie 

Rezultatul evaluării va fi comunicat autorului/autorului principal. 

 

TERMENI DE REFERINȚĂ 

 

Rezumatele acceptate vor fi publicate în volum cu cod ISSN.  

 

Trimiterea rezumatului către Comitetul știintific al evenimentului este considerată accept 

al publicării documentului Rezumat al lucrării în broșura evenimentului.  

 

Trimiterea rezumatului și prezentării către Comitetul știintific al evenimentului este 

considerată accept al mediatizării participării ca autor la eveniment (nume și prenume, 

titlul lucrării, conținut). 



A XIII-a Conferință Națională a  
Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România 

“Dezvoltarea profesiei, siguranța pacientului și eficiență în alocarea resurselor, repere fundamentale ale performanței 
profesionale”               

 

6 
 

 

Trimiterea rezumatului și prezentării către Comitetul știintific al evenimentului constituie 

implicit confirmarea autenticității documentului ca aparținând autorului sau autorilor 

menționați, responsabilitatea privind eventuale situații de plagiere fiind exclusiv a 

autorului principal. În cazul în care în rezumat sau prezentare sunt folosite extrase din 

documente ale altui autor, sursa trebuie menționată în bibliografie.  

 

În situația în care autorul nu respectă termenele și condițiile de înregistrare la eveniment 

stabilite, rezumatul respectiv se descalifică, autorul este notificat, iar lucrarea nu va mai fi 

inclusă în programul evenimentului.  

 

 

 
 

 

 


