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un rând liber font 10, după care rezumatul în limba străină (chiar dacă textul este tot în
limbă străină - aceeaşi), încadrat de 2 linii negre, cu font 10, sub forma de mai jos:
Climatic Particularities of the Cold Semesters in Suceava. The cold season is the time
of the year where sometimes the manifestation of the weather can reach or pass some
levels of adaptability of the statistical or physical geography. In the present conditions of
the frequent evolution tendency, the events of the weather with extreme manifestation,
highly risky seems to be higher and higher. This is the reason that the knowledge of the
medium and the extreme conditions (peculiar, unusual) of the evolution of the weather for
this season has a double significance: theoretical-scientific and practical-can be applied.
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În rezumat se vor prezenta, în limitele primei pagini, aspectele urmărite în lucrare şi
rezultatele la care s-a ajuns, accentul punându-se pe contribuţiile personale ale autorilor.
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Prenumele şi NUMELE autorilor – font 10 cu negru

Textul propriu-zis al articolului va începe cu prima pagină (dacă mai este
suficient loc) sau cu pagina a II-a şi se va scrie cu font 11 obişnuit cu spaţiere la
un rând, alineat stânga-dreapta cu indentarea primei linii a paragrafului la 1 cm.
Se pot marca prin bold sau italic anumite cuvinte sau noţiuni cheie, subtitluri etc.
Textul poate fi scris şi structurat pe puncte (1. Introducere, 2. Metode,
………..Concluzii etc., scrise cu litere îngroşate).
În cadrul textului tabelele şi figurile vor fi delimitate de câte 2 rânduri
libere (înainte şi după). Dacă acestea au dimensiuni mici (dar lizibile) se vor
încadra în text şi stânga sau dreapta, ca în exemplele de mai jos:

Tabelul 1. Tabloul termic sintetic al semestrului rece al
anului la Suceava (1971-2005).
Elementul

Parametrul
Minima absolută
Minima cea mai mare
Media minimelor
Media cea mai mică
Media multianuală
Media cea mai mare
Maxima cea mai mică
Media maximelor
Maxima absolută

minim
geroase mediu
maxim
Numărul
Temperatura de nopţi
minim
aerului
tropicale mediu
maxim
minim
de iarnă mediu
maxim
minim
cu
îngheţ în mediu
aer maxim
Numărul
de zile
minim
de vară mediu
maxim
minim
tropicale mediu
maxim
Minima absolută
Temperatura
Media semestrială
solului
Maxima absolută

2

Semestrul rece
Valoarea Ziua/luna/ anul(-nii)
-29,8 28.12.1996/sem.96-97
13,0
23.02.1983/sem..82/83
-10,8
2,5
sem. 1995-1996
1,2
3,7
sem. 1989-1990
11, 12.01.1996/sem.950,4
96
14,9
3.10.2001/sem.200129,4
2002
5
sem. 74-75, 82-83
18,2
58
sem. 86-87
16
sem. 74-75
30,6
97
sem. 95-96
82
sem. 80-81
75,0
147
sem. 87-88
0
25 sezoane din 34
0,4
3
sem. 93-94, 99-2000
-33,6
31.01.1987/86-87
0,9
38,6
1.10.1990

aceste
valori
extreme pot fi raportate
la o medie termică
semestrială de 1.2ºC
(tabelul 1);
amplitudinea
termică absolută în aer
urcă
la
59.2ºC,
probabil
că
dacă
perioada
luată
în
analiză ar fi mai
extinsă
valoarea
amplitudinii ar fi una
mai mare, dar nu s-ar
ridica la nivelul celor
din zonele de câmpie
din proximitatea estică
(Câmpia
Moldovei)
sau de câmpie (Câmpia
Română) şi podiş
(Podişul Dobrogei) din
sud şi sud-estul ţării;
pe
suprafaţa
solului
temperatura
medie (de 0.9ºC) este
puţin mai coborâtă cu
0.3ºC decât în aer;
Daca
în
limba
română se mai acceptă
valorile cu virgulă, în
lb. engleză zecimalele
sunt separate de punct!

Titlul articolului – font 10 cu negru

Explicaţiile figurilor (sub figură) şi tabelelor (deasupra tabelului) se vor
scrie cu font 10 ca în exemplele date. Figurile se vor edita în tonuri de gri, pentru
a putea fi înţelese (nu se publică în culori). Pentru o mai bună stabilitate în cadrul
textului, figurile se vor încadra în tablele fără borduri sub forma de mai jos:
- calmul atmosferic durează
aproximativ 1/3 din semestrul rece
al anului;
- vitezele medii cele mai
mari (5,3m/s) le au vânturile cu
frecvenţa
cea
mai
ridicată
(vânturile din nord-vest) urmate de
cele din sud-est (5,0m/s), iar
vitezele medii cele mai reduse
(2,9m/s) le au vânturile cu
frecvenţa cea mai redusă, vânturile
din nord-est (figura 1). În
semestrul rece mersul fluctuant al
parametrilor termici din perioada
1971-2005 nu poate estompa
tendinţa de creştere uşoară a
acestora (figura 2). Uşoara
încălzire de la nivelul acestei
perioade trebuie însă analizată cu
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Fig. 1. Frecvenţa şi viteza vântului pe direcţii la
Suceava în timpul semestrului
rece (1971-2005).
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Fig. 2. Evoluţia parametrilor termici principali în timpul semestrelor reci ale anului la
Suceava (1971 – 2005).
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Citările bibliografice se vor marca prin înscrierea la sfârşitul ideii sau
textului preluate, între paranteze rotunde, a autorului (sau autorilor) si anului
apariţiei respectivei lucrări, conform modelului de mai jos:
..................................... (V. Băcăuanu et al., 1980)
...................................... (D. Mihăilă et al., 2005; L. Apostol, 2000; I.
Tănasă şi D. Mihăilă, 2005)
La sfârşitul textului articolului, după două rânduri libere font 11 se va scrie
bibliografia cu font 10 sub forma de mai jos:
BIBLIOGRAFIE
Băcăuanu V., Barbu N., Pantazică M., Ungureanu Al., Chiriac D. (1980), Podişul
Moldovei. Natură, om, economie, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.
Mihăilă D., Budui V., Tănasă I. (2005), Excese pluviometrice la staţia meteorologică
Suceava, cu privire specială asupra verii anului 2005, Lucrările Seminarului
Geografic ,,Dimitrie Cantemir”, Iaşi.
Slavic Gh. (1977), Podişul Sucevei. Studiu climatologic, Teza de doctorat, Univ. „Al. I.
Cuza” Iaşi.
Tănasă I., Mihailă D. (2005), Variabilitatea cantităţilor de precipitaţii înregistrate la
staţia meteorologică Suceava, Culegere de lucrări ,,Vremea, clima şi dezvoltarea
durabilă”, Bucureşti, A.N.M.
Tănasă I., Mihăilă D., Budui V. (2005), Consideraţii asupra fenomenelor de brumă şi
îngheţ la Suceava, Lucrările Seminarului Geografic ,,Dimitrie Cantemir”, Iaşi.
*** (1983), Geografia României, I, Geografie fizică, Edit. Academiei Române, Bucureşti.
*** (1992), Geografia României, IV, Regiunile pericarpatice: Dealurile şi Câmpia
Banatului şi Crişanei, Podişul Mehedinţi, Subcarpaţii, Piemontul Getic, Podişul
Moldovei, Edit. Academiei Române, Bucureşti.
*** Tabelele meteorologice TM1 pentru perioada 1971-2005 din arhiva staţiei
meteorologice Suceava.
La sfârşitul articolului se vor trece cu font 10 obişnuit unele date de identificare ale
autorilor: instituţia din care fac parte şi adresa de email:
Dumitru Mihăilă
Univ. ,,Ştefan cel Mare” Suceava
E-mail: mihaila_dum@yahoo.com
Ion Tănasă
Staţia Meteorologică Suceava
E-mail: nelu_tanasa@yahoo.com

Formatul paginii este B5 cu marginile, formatul antetului şi subsolului conform
modelului; practic se vor şterge indicaţiile şi se va scrie articolul direct pe acest
model, salvându-se sub o altă denumire (AnUSV2009_Ionescu.doc, Mihaila1.doc
sau alte forme în care să apară numele primului autor, pentru a le putea identifica
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mai uşor). Întrucât fiecare articol va începe cu pagină impară, recomandăm ca
fiecare articol să aibă număr par de pagini.
Documentele vor fi trimise ataşat prin email secretarului de redacţie Vasile
BUDUI pe adresa:
buduivas@atlas.usv.ro
sau
vbudui@yahoo.com
Pentru publicarea pe site-ul revistei, va rugăm ca în cel mai scurt timp să trimiteţi
şi varianta în limba străină sau, respectiv, în limba română (dacă iniţial s-a trimis
o variantă în limba străină), completă după aceleaşi norme prezentate mai sus,
cuvintele cheie şi rezumatul fiind redactat în limba română sau străină (în care nu
s-a trimis în prima variantă).
Alte informaţii puteţi obţine de pe site-ul: http://atlas.usv.ro
Vă mulţumim pentru colaborare!
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