
Instrucţiuni de redactare

Buletinul de informare este o publicaţie anuală a S.l.r.
În Buletinul de informare se pot publica lucrări originale in extenso, note, recenzii, informări, 

anunţuri, etc. Autorii lucrărilor vor primi gratuit 25 extrase.
Pentru evitarea numeroaselor redactilografieri, preferăm ca articolele să fie culese în format 

Microsoft Word™ (orice versiune), şi trimiterea lor pe cD-uri, sau ca ataşament la e-mail – 
fără formatare – deoarece machetarea se face la redacţie cu programe speciale. textul se 
poate redacta în limbile: română, engleză, germană sau franceză. Autorii sunt obligaţi să scrie 
cu diacriticile (caracterele specifice) limbii în care redactează, utilizând obligatoriu fonturile 
din sistem. 

toate lucrările originale, redactate în limba română vor fi însoţite obligatoriu de un rezumat 
în engleză, eventual de încă unul într-o altă limbă (germană, franceză). explicaţiile la figuri 
şi tabele trebuie să fie bilingve. toate lucrările trebuie să conţină un rând de cuvinte cheie 
(keywords), de asemenea nu trebuie să lipsească adresa completă a autorului(ilor), chiar dacă 
acel autor a mai trimis lucrări. Redacţia nu este obligată să caute după adresele autorilor!

conţinutul lucrării se structurează după dorinţa autorului. Pentru lucrările originale, 
recomandăm modelul: introducere, material şi metode, rezultate şi discuţii (concluzii, 
mulţumiri, etc.).

nu există o limitare a numărului de pagini, dar rugăm autorii să fie concişi, iar lucrările să fie 
scrise la un rând în „times new Roman” 12. Vă rugăm insistent NU INDENTAŢI FRAZELE 
folosind TAB sau SPACE. Redacţia indentează frazele!!! Pentru ilustraţii, se acceptă desene 
executate cu tuş negru pe hârtie de calc. Preferăm imagini scanate, dar acestea trebuie să aibă o 
rezoluţie şi acurateţe maximă (150-300 dpi) şi să fie convertite în formate standard (tiff, gif, jpg). 
imaginile trebuie trimise ca şi fişiere proprii. Redacţia le integrează în text. graficele executate în 
Excel™ trebuie să fie trimise separat în fişiere Excel. Figurile, indiferent că sunt grafice, desene 
sau fotografii scanate, nu se acceptă dacă sunt importate în fişiere Word. explicaţiile figurilor 
executate în tuş trebuie trimise separat pe fişiere Word. textul lucrării va cuprinde obligatoriu 
referiri la figuri şi tabele notate prin (fig. 1) sau (tabelul 1). Titlul lucrărilor şi numele autorilor 
nu se scriu cu majuscule.

Denumirile latine (gen, subgen, specie, subspecie) se scriu cu caractere italice, atât în textul 
lucrării, cât şi în bibliografie. stilul italic este rezervat doar denumirilor latine. NU SE ADMITE 
utilizarea acestui stil în alte sublinieri, care se fac cu stilul bold. Denumirile supragenerice (trib, 
familie, suprafamilie, ordin, clasă) nu se scriu cu caractere italice.

numele autorilor citaţi în text şi în bibliografie se scriu cu stilul sMaLL CaPs (Ctrl + Shft + 
K în Word). Dacă nu aveţi această opţiune, sau nu cunoaşteţi comanda, scrieţi numele autorilor 
normal, nu cu majuscule! Prima menţionare a unei specii în text, trebuie să fie urmată de numele 
integral al autorului taxonului şi anul publicării descrierii, de exemplu coenonympha rhodopensis 
elwes, 1900 – conform codului de nomenclatură zoologică (vezi şi modul de scriere).

la citarea bibliografiei, se introduce obligatoriu autorul şi anul, de exemplu: niCuLesCu 
1975, sau higgins & RiLey 1992. Între autor şi an nu se pune virgulă! 

Bibliografia se va scrie după modelul: a) pentru lucrări apărute în reviste:
autoR (fără virgulă între numele şi prenumele autorului, doar între autori diferiţi atunci când 

sunt mai mulţi). anul. titlul lucrării. numele revistei (prescurtarea în accepţiune internaţională), 
volum(fascicula): pagini. Volumul şi fascicula se vor scrie numai cu cifre arabe – nu romane 
– indiferent cum apar acestea pe coperta revistei! exemplu:
toMesCu n. & RoMan M. C. 1988. sistemul reproducător la agrotis (scotia) exclamationis 

(lepidoptera: noctuidae). Stud. cerc. biol., ser. biol. anim., 12(4): 26 – 48.
b) pentru cărţi: autoR. an. titlu. editura, localitatea de editare. exemplu:

Wood d. L., siLveRstein R. M. & nakajiMa M. 1996. control of insect behaviour by natural 
products. acad. Press, new york.

c) Pentru articole apărute în cărţi: autoR. anul. titlu, pp: (paginile). in autorii Cărţii 
(eds.). titlul cărţii. editura, localitatea de editare. exemplu:
shoRey h. h. 1996. Sex pheromones in lepidoptera, pp: 249 – 284, in: Wood d. L., siLveRstein 

R. M. & nakajiMa M. (eds.). control of insect behaviour by natural products. Acad. 
Press, new york.

cu tot respectul pentru munca depusă în concepţia lor, redacţia nu va mai publica acele 
lucrări care nu respectă instrucţiunile de mai sus.


