
Norme de redactare a textelor 

1. Formatul lucrării: fişier Word A4 .doc sau .docx, margini: sus, jos, stânga, dreapta – 2,5 cm. 

2. Textul lucrării: Times New Roman, 12 pt, normal, alinierea justified, la 1,5 rânduri spaţiere 

între linii. 

3. Structura lucrării: titlu, informație despre autor/autori, rezumat, cuvinte-cheie (4-6), 

conţinutul extins al lucrării, referinţe bibliografice. 

- Titlul articolului [Times New Roman, 14 pt, bold, centrat, CAPS] va reflecta o 

corelaţie nemijlocită cu conţinutul lucrării. 

- Informație despre autor/autori: numele, prenumele, titlul ştiinţific, 

autorului/autorilor sub titlu la un rând [Times New Roman, 12 pt, bold, centrat], 

afiliere la instituție de învățămînt, organizație, altă entitate sub nume la un rând 

[Times New Roman, 12 pt, normal, centrat], e-mail-ul autorului / autorilor sub 

instituție la un rând [Times New Roman, 12 pt, italic, centrat]. 

- Abstract [Times New Roman, 10 pt, italic, alinierea justified la 1,0 rânduri 

spaţiere între linii] va conţine 150-200 de cuvinte (în limba română și engleză sau 

rusă și engleză).  

- Cuvinte-cheie: 3-5 cuvinte [Times New Roman, 10 pt, italic, alinierea justified la 

1,0 rânduri spaţiere între linii] (în limba română și engleză sau rusă și engleză). 

- Elementele principale ale articolului ştiinţific: Introducere, Metode, Rezultate şi 

discuţii, Concluzii [Times New Roman, 12 pt, normal, alinierea justified, la 1,5 

rânduri spațiere între linii]. 

- Compartimentul Referinţe bibliografice [Times New Roman, 12 pt, normal, 

alinierea justified, la 1,0 rânduri spațiere între linii] va cuprinde lista referinţelor 

expuse în ordine alfabetică în număr de 10-15 surse. Referințele se vor scrie 

conform stilului APA. 

De exemplu:  

Formatul referinţei la carte: Autor, A. A., Autor, B. B., Autor C. C., etc. (Anul publicării). 

Titlul cărţii: Subtitlu (Ediţie). Locul publicării: Editură. 

Formatul referinţei la articol din revistă: Autor, A. A., Autor, B. B., Autor, C. C., etc. (Anul 

publicării). Titlul articolului. Titlul revistei, Volum(Număr), Pagini. 

Formatul referinţei la articol din culegeri: Autor, A. A., Autor, B. B., Autor, C. C., etc. (Anul 

publicării). Titlul articolului. Titlul conferinței: Subtitlul. Locul publicării: Editură, Pagini. 

4. Citarea autorilor se va face cu trimiterea obligatorie la sursă [1, p. 23]. 

5. Fiecare articol va primi codul DOI. 

 


