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REPERE REZUMAT 

• Revista Pădurilor apare într-un

nou format. 

• Formatul se aliniază noilor

trenduri editoriale. 

• Formatul are scopul creșterii

vizibilității revistei. 

• Instrucțiunile pentru autori vor

fi disponibile, în scurt timp, pe 

website-ul revistei. 

În an aniversar pentru România, Revista Pădurilor se reînnoiește prin 

aderarea la un nou format de prezentare și de publicare a articolelor. 

Demersul schimbării formatului de publicare a fost necesar datorită 

schimbărilor ce au avut loc, în ultima perioadă, în procesele editoriale 

internaționale și în cursa de creștere a vizibilității informației științifice 

publicate de jurnalele de profil. Principalele schimbări aduse de noul 

format al revistei sunt următoarele: trecerea de la forma de raportare pe 

două coloane a textului la cea pe o singură coloană, folosirea unui font 

din categoria celor ușor de citit, adaptarea la cerințele internaționale cu 

privire la raportarea de metadate, aderarea la un nou format de raportare 

a elementelor grafice și a relațiilor, restructurarea și diferențierea între 

prima pagină a articolului și restul textului prin includerea de 

informație descriptivă pentru un articol dat, în antet, începând cu a 

doua pagină a articolului, reformatarea modului de raportare a 

referințelor bibliografice în text și în lista de referințe bibliografice 

pentru a facilita citirea mai ușoară a textului, respectiv identificarea mai 

ușoară a referinței în listă. Prima pagină a fiecărui articol a fost 

reconfigurată complet, astfel încât să sintetizeze și să ofere cât mai multe 

detalii cu privire la modul de abordare și principalele rezultate raportate. 

Revista Pădurilor păstrează în continuare obiceiul publicării de articole 

în limbi de circulație internațională. Pentru a facilita schimbul de idei, 

articolele publicate în limba română sunt însoțite, în noul format, de un 

rezumat extins în limba engleză. La fel, articolele publicate în limbi de 

circulație internațională sunt însoțite de un rezumat extins în limba 

română. Noile instrucțiuni pentru autori vor fi disponibile în scurt timp 

pe website-ul Revistei Pădurilor, în limba română și în limba engleză, 

sub formă de șabloane ce includ și stiluri de formatare a textului pentru 

diverse secțiuni ale manuscriselor. Lectură plăcută! 
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NOUL FORMAT AL REVISTEI PĂDURILOR 

În an aniversar pentru România, Revista Pădurilor se reînnoiește prin aderarea la un nou 

format de prezentare și de publicare a articolelor. Demersul schimbării formatului de publicare a 

fost necesar datorită schimbărilor ce au avut loc, în ultima perioadă, în procesele editoriale 

internaționale și în cursa de creștere a vizibilității informației științifice publicate de jurnalele de 

profil. Astfel, revistele de specialitate moderne au introdus, mai demult sau mai recent, formate de 

raportare a informației științifice care să faciliteze accesul și interesul cititorilor din domeniu și nu 

numai. Astfel de schimbări se referă, în principal, la structura generală a formelor de raportare a 

articolelor precum și la detalii de raportare cum ar fi tipul de text utilizat și forma în care acesta este 

introdus în pagină, pentru a încuraja lecturarea acestuia. Dat fiind faptul că, în prezent, există foarte 

multe jurnale științifice specifice diverselor domenii, o mare parte a comunității academice utilizează 

frecvent, în căutarea de resurse, elemente ale articolelor precum titlul și rezumatul. Prin urmare, de 

măsura în care sunt formatate și prezentate informațiile specifice primei părți ale unui articol (i.e. 

titlu și rezumat) depinde în mare măsură modul de interacționare cu un jurnal, deci vizibilitatea 

internațională a acestuia. În aceeași măsură, citirea textului integral al unui articol depinde de modul 

de organizare al textului, precum și de utilizarea unor tipuri de text și forme de organizare care să 

încurajeze citirea. Principalele schimbări aduse de noul format al revistei sunt următoarele: trecerea 

de la forma de raportare pe două coloane a textului la cea pe o singură coloană (aspect ce facilitează 

urmărirea mai atentă a textului de către cititor), folosirea unui font din categoria celor ușor de citit, 

adaptarea la cerințele internaționale cu privire la raportarea de metadate (depozitarea tabelelor 

foarte mari sau a rezultatelor indirecte în secțiuni precum cele de anexe și de materiale suplimentare, 

declararea eventualelor conflicte de interes, declararea entităților care au finanțat cercetările ce se 

raportează), aderarea la un nou format de raportare a elementelor grafice și a relațiilor 

(ecuațiilor/formulelor), restructurarea și diferențierea între prima pagină a articolului și restul 

textului prin includerea de informație descriptivă, pentru un articol dat, în antet, începând cu a doua 

pagină a articolului, reformatarea modului de raportare a referințelor bibliografice în text și în lista 

de referințe bibliografice pentru a facilita citirea mai ușoară a textului, respectiv pentru identificarea 

mai ușoară a referinței în listă. Pentru creșterea vizibilității articolelor ce se raportează în revistă, 

prima pagină a fiecărui articol a fost reconfigurată complet, astfel încât să sintetizeze și să ofere cât 

mai multe detalii cu privire la modul de abordare și principalele rezultate raportate de articole. În 

acest sens, pe lângă rezumatul tradițional al lucrării, noul format al revistei încurajează introducerea 

unui rezumat grafic care să descrie cât mai mult din ceea ce se raportează în articolul în cauză. 

Principalele rezultate sau interpretări ale acestora pot fi incluse, în noul format, într-o scurtă secțiune 

care descrie în fraze scurte astfel de probleme - secțiunea de repere ale articolului. Pentru formarea 

unei opinii cu privire la timpul necesar procesării manuscriselor primite, prima pagină a unui articol 

include și informații cu privire la istoricul procesării acestuia. Dat fiind faptul că nu se poate crește 

vizibilitatea unei reviste fără articole științifice ce provin din alte țări sau regiuni geografice, Revista 

Pădurilor păstrează în continuare obiceiul publicării de articole în limbi de circulație internațională. 

Pentru a facilita schimbul de idei, articolele publicate în limba română sunt însoțite, în noul format, 

de un rezumat extins în limba engleză. La fel, articolele publicate în limbi de circulație internațională 

sunt însoțite de un rezumat extins în limba română. Noile instrucțiuni pentru autori vor fi 

disponibile în scurt timp pe adresa web a Revistei Pădurilor, în limba română și în limba engleză, 

sub formă de șabloane ce includ și stiluri de formatare a textului pentru diverse secțiuni ale 

manuscriselor. Lectură plăcută! 




