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Summary (Arial 9, minuscule, bold, centrat)
The objective of the study was to describe the results of both clinical and laboratory
investigation performed for two clinical cases involving red squirrels (Sciurus vulgaris).The
animals, male and female, aged approximately one month, were rescued on a university
campus, in September, 2018…. (Text – Arial 9, minuscule, aliniere stânga-dreapta
(justified), fără paragraf)
Keywords: Sciurus vulgaris, necrotic lesions, associated bacterial flora, antimicrobial
resistance. (Arial 9, minuscule, aliniere stânga-dreapta (justified), fără paragraf. Maxim
5 cuvinte cheie, punct la final)

Canine vector-borne diseases (CVBDs) represent a wide group of
diseases of major significance for canine health. In addition to their veterinary
importance, many of these diseases are of great zoonotic concern, adding a risk of
potential transmission to humans….. (Introducerea se redacteaza fără titlu – Arial
10, aliniere stânga-dreapta (justified), paragraf 0,5” (1,25 cm). Introducerea este
precedată de un spaţiu de 10 p.)
Materials and methods
(Arial 10, bold, centrat, precedat și urmat de un spatiu de 10 p)
The study was conducted on two European red squirrels, male and female,
evaluated to be approximately one month of age. The youngsters were found on
the Agricultural Sciences and Veterinary Medicine University campus, Cluj-Napoca,
having fallen, presumably, off the same nest.…. (Text - Arial 10, aliniere stângadreapta (justified), paragraf 0,5” (1,25 cm), urmat de un spatiu de 10 p)
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Formulele de calcul trebuie să fie prezentate cu editorul de formule (Insert
Equation). Arial 10, centrat, si dacă se impune trebuie prezentată unitatea de
măsură în paranteze rotunde (UM). Ecuatia / formula de calcul va fi precedata și
urmată de un spatiu Arial 10. Dupa spatiul Arial 10 se vor prezenta explicatiile
termenilor folositi în ecuația / formula de calcul, cu precizarea unităților de masură în
paranteje rotunde (UM). Dacă se prezintă mai mulți termeni, după prezentarea
termenilor se va utiliza ca semn de punctuație ”punct și virgulă” (respectiv ; ), iar
după ultimul termen prezentat se va utiliza ca semn de unctuație punctul (respectiv
. ). Termenii vor fi aliniați stânga-dreapta, fără alineat.
Results and discussions
(Arial 10, bold, centrat, precedat și urmat de un spatiu de 10 p)
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The squirrel youngsters were fed with cat milk substitutes for the following
five weeks after being recovered. Crusty nodules appeared on the lids, ears and on
the dorsal sacral region, disseminating on the entire body over another week.
Edema of the ears, pads, anus and genitals was seen shortly after, accompanied
by exudation and hair loss in the lesional sites (Fig. 1, 2, 3)….(Text - Arial 10,
aliniere stânga-dreapta (justified), paragraf 0,5” (1,25 cm), urmat de un spatiu de 10
p)

Fig. 1. Clinical aspects – edema,
exudation and crusting of the pads, penal,
scrotal and anal area

Fig. 2. Clinical aspect – necrosis of
the ear pinnae in the third week of
disease (female)

Figurile și graficele se menționează în text ca figuri, între paranteze
rotunde, prescurtat. Ex. (Fig. 1).
FIGURILE se vor introduce în tabel fără evidenţierea merginilor (no
borders), precedat și urmat de un spațiu de 10p, după modelul alăturat și se va
menționa: Fig. numărul figurii, urmat de punct, urmat de spațiu, titlul figurii - fară
punct la final – ex. Fig. 1. (Arial 10, minuscule, centrat precedat și urmat de un
spațiu de 10 p).
GRAFICELE vor fi denumite figuri, precedate și urmate de un spațiu de 10
p.
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Fig. 3. The average time of Sterlet spermatozoa motility duration, post-activation,
with the six activators (I-VI)
(Arial 10, minuscule, centrat, precedat și urmat de un spațiu de 10 p)
Intorducerea TABELELOR în text:
A total of six genera and eight species of bacteria could be identified
(Table 1). Tabelele se menționează în text, între paranteze rotunde. Ex. (Table 1).
Table 1
(precedat de un spațiu de 10p)
Bacterial isolates from various anatomical regions
(Arial 10, minuscule, bold, neprecedat de spațiu și urmat de un spațiu de 10 p)
Subject

Sampling site
Ear

Male
Skin (dorsal
region)

Organism
Enterobacter cloacae
Enterococcus faecalis
Enterobacter cloacae
Staphylococcus warneri

Textul din interiorul tabelului: Arial, minim 8 - maxim 10
Note de subsol – Arial 8, aliniere stânga-dreapta (justified), corespunzător dimensiunilor tabelului, urmat
de un spațiu de 10 p

Figurile, graficele și tabelele trebuie să se încadreze între marginile
corespunzatoare formatului paginii.
Conclusions
(Arial 10, bold, centrat, precedat și urmat de un spatiu de 10 p)
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The rich population of bacteria isolated and identified, most of which
showing multiple resistance to antibiotics certifies the presence of bacterial
infection and raises concern in the matter of antibioresistance, as it shows even in
youngsters of Sciurus vulgaris which had never received any kind of treatment….
(Text - Arial 10, aliniere stânga-dreapta (justified), paragraf 0,5” (1,25 cm), urmat de
un spatiu de 10 p).
Concluziile nu vor fi numerotate și se vor încadra pe aceeași pagină.
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Citarea autorilor sau a lucrarilor în text:
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Toţi autorii din bibliografie trebuie să fie citaţi în text şi vice versa - toţi autorii din text
trebuie să apară la bibliografie. Se vor menţiona doar referintele bibliografice care au
legatura strânsa cu lucrarea.
Citările bibliografice (referintele bibliografice) trebuie să fie în conformitate cu
literatura de specialitate actualizată.
Marcarea cu italic. Termenii în latină (specii, denumiri anatomice etc.) se scriu
obligatoriu cu italic.
Numeralele. Pentru numerale se folosesc cifre. Separarea zecimalelor se face prin
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