
 

 

Informații înscriere lucrări științifice Congresul Național de Toxicologie, ediția a II-a 
 
 

Secțiuni înscriere: 

I. Siguranța medicamentelor și a utilizării substanțelor chimice – abordări interdisciplinare. 

II. Farmacovigilență și managementul riscului – concordanța între stadiul actual al 

problematicii științifice și aspectele practice 

III. Nanotoxicologia – prezent și perspective 

IV. Aspecte actuale privind siguranța alimentelor și a suplimentelor alimentare. 

V. Toxicologia preclinică și integrarea testării in vitro în predicția rezultatelor clinice 

VI. Abordări integrative privind toxicologia analitică, clinică și medico-legală 

VII. Perspective noi în toxicologia substanțelor psihoactive 

Calendar înscrieri: 

Trimitere rezumat: 25 septembrie 2017 
Anunțare selecție rezumate: 9 octombrie 2017 
Trimtere lucrarefinală: 25 octombrie 2017 

Lucrările trebuie trimise pe adresa smarandita.stefan@houston.ro  

Criterii redactare rezumat: 

- Titlul complet al lucrării 
- Rezumatul trebuie să aibe maximum 500 de caractere inclusiv spațiile și semnele de 

punctuație , iar structura lui trebuie să fie astfel, în funcție de caz: 
 

1. În cazul lucrărilor de cercetare: 
- Obiective; 
- Metode și rezultate; 
- Concluzii. 

 
2. Rezumat standard pentru celelalte tipuri de lucrări:  
- Articolele originale folosite pentru lucrare; 
- prezentare de caz, etc. 

Nota: rezumatul nu trebuie să conțină abrevieri sau referințe. 

Setările documentului Word vor fi următoarele: 

- Titlul lucrării: litere de tipar, caractere Times New Roman, dimensiune 14 pts, distanța între 
rânduri 1,5, bold, aliniere la mijloc, dimensiune spațiu înainte și după titlu 12 pts 
 

- Numele autorului: caractere Times New Roman, dimensiune 12 pts, distanța între rânduri 
1,5, bold, aliniere la mijloc 
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- Asocierile autorului: caractere Times New Roman, dimensiune 12 pts, distanța între rânduri 
1,5, bold, aliniere la stânga 
 

- Rezumatul: caractere Times New Roman, dimensiune 12 pts, distanța între rânduri 1,5, italic, 
aliniere justify, spațiul înainte de titlul abstractului: 12 pts 
 

 
- Cuvinte cheie: caractere Times New Roman, dimensiune 12 pts, distanța între randuri 1,5, 

italic, aliniere justify, spațiul înainte de titlul abstractului: 12 pts 
-  

Pentru detalii:  

Manager de proiect:  Smărăndița Ștefan 

M: smarandita.stefan@houston.ro 

T: 0756.030.393 

W: www.houston.ro/congrestoxicologie/ 

FB: Congresul Național de Toxicologie 
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