
CERINȚE TEHNICE FAȚĂ DE ARTICOLE 

1. Forma articolului 

1.1.Structura articolului 

- CZU 

- Titlu 

- Prenumele numele autorului/autorilor 

- Rezumat (obligatoriu în limba engleză) 

- Cuvinte cheie 

- Abstract 

- Keywords 

- Introducere 

- Materiale și metode de cercetare 

- Rezultate și discuții 

- Concluzii 

- Bibliografie 

 

1.2.Redactarea articolului: 

- Titlul lucrării – va fi scris în limba originalului, cu minuscule, 16, bold, centrat; 

- Prenumele şi NUMELE autorului/autorilor, la 1 rând distanţă de titlu, în partea 

dreaptă a paginii  – 12, bold; 

- Afilierea -  la 1 rând distanţă de prenumele şi numele autorului/autorilor – 12;  

- Rezumatele- nu vor depăşi 700 de semne şi vor fi însoţite de până la 5-7 cuvinte-

cheie, scrise în limba în care este scris rezumatul.  

○ Primul rezumat -Articolele vor fi însoţite de rezumat într-o limbă de 

circulaţie internaţională.  

○ Al doilea rezumat- Articolele vor fi însoţite de rezumat în  limbă română  

- Textul - 10, interval - 1,5;  

- Bibliografia, la un rând distanță de text. 

- Nota: indicați perioada de cercetare și sursa de finanțare. 

 

1.3.Reguli de ierarhizare 

În cazul divizării conţinutului articolului, acesta se va face prin numerotarea capitolelor şi 

a subcapitolelor potrivit sistemului decimal, fie că se optează pentru inserarea de titluri şi 

subtitluri sau nu. 

În cazul în care, în interiorul capitolelor sau subcapitolelor, sunt necesare enumerări sau 

ierarhizări de exemple, se pot întrebuinţa următoarele tipuri de notare: 

(I), (II), (III) etc. 

(A), (B), (C) etc. 

(1), (2), (3) etc. 

(a), (b), (c) etc. 

 

1.4. Normele ortografice 

Pentru articolele scrise în limba română, normele ortografice sunt cele din DOOM. 

1.5.Caractere tipografice 

- MAJUSCULELE se folosesc potrivit regulilor ortografice standard ale limbii în 

care este redactat articolul şi la scrierea numelui autorului; 



- italicele se folosesc pentru indicarea caracterului, de exemplu, a unui cuvânt sau 

sintagmă şi la notarea cărţilor şi articolelor citate în text sau bibliografie; 

- spaţierea se foloseşte pentru reliefarea unui concept; 

- aldinele (bold) se întrebuinţează la scrierea titlurilor şi subtitlurilor. 

 

1.6. Bibliografia  

Fiecare articol sau studiu este însoţit obligatoriu de o Bibliografie, care se prezintă în 

baza Standardului ISO 690: 2012 Referinţe bibliografice, în special care conţine lucrările 

citate, înserate în ordine alfabetică a numelui autorului, fiind numerotate.  

Pentru diferite varietăţi de titluri, participanții sunt rugaţi să respecte modelele de 

mai jos:  

1. ALBULESCU Ion. Doctrine pedagogice. București: Ed. Didactică și Pedagogică, 

2007. 400 p. ISBN 978-973-30-1958-9 

2. TRINCA Lilia. „Geografia mentală” la români și la ruși. In: Artă şi educaţie 

artistică. Revista de cultură, ştiinţă şi practică educaţională, 2015, nr. 2 (26), p. 7, ISBN 

1857-0445 

3. VOZIAN Roman. Noţiunea, esenţa şi caracteristicile definitorii ale conceptului de 

violenţă in familie. In: Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: 

ştiinţe socio-umane. 2012,  nr. 12 (1),  pp. 189-192. ISSN 1857-0976  

4. FELEA M., CRISTINEL V. Logistica si distribuția mărfurilor. Note de curs. 

[online] [citat 20.03.2019]. Disponibil: https://www.coursehero.com/file/28999151/carte-

logisticapdf/       

1.7. Citarea şi referinţele 

- citatele se dau în italice; 

- referinţele în text se dau între paranteze drepte [1], indicându-se pagina [2, p. 71], 

[2, pp. 80-85]. 

 

1.8.Scheme şi tabele 

Schemele, figurile, fotografiile şi tabelele fac parte din text şi se plasează după referinţa 

respectivă în text. Este preferabil ca figurile să fie realizate în programul Word sau Exell cu 

posibilitatea de redactare.. 
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