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Materialele urmează a fi culese la computer în Ms Word, pentru Windows (Times New 

Roman), conform următorilor parametri: 
 

 
 

Structura articolului: 
 

 

 

Titlul raportului se scrie în limba originalului, cu majuscule, mărimea caracterelor (font) – 

14 pt, bold, centrat. 

Prenumele și numele autorului/ autorilor, titlul științific, gradul științifico-didactic, 

funcția deținută și locul de muncă se scrie complet, la un rând distanță de titlu, poziționat în 

partea dreaptă a paginii, mărimea caracterelor (font) – 12 pt, bold, la 1,0 interval. 

Rezumatele: raportul va fi însoțit de rezumat în limba engleză, în volum de până la 200 de 

cuvinte, mărimea caracterelor (font) – 10 pt, la 1,0 interval, alinierea pe ambele câmpuri a paginii. 

Cuvintele-cheie vor fi scrise în limba în care este scris rezumatul, până la 7 cuvinte, 

mărimea caracterelor (font) – 12 pt, bold, la 1,0 interval, alinierea pe ambele câmpuri a paginii. 

Textul raportului nu va depăși volumul de 5-7 pagini, mărimea caracterelor (font) – 12 pt; 

interval – 1,5; câmpurile: stânga – 2,5 cm; dreapta – 2 cm; sus și jos – 2 cm; aliniatele – 1 cm (fără 

folosirea tastelor „Tab” sau „Spaţiu”), interval – 1,5, alinierea pe ambele câmpuri a paginii, 

formatul paginii – A4. 

Bibliografia se prezintă la un rând distanță de text și se întocmește conform standardului 

național SM ISO 690:2012.  

Mărimea caracterelor (font) – 12 pt; interval – 1,5; aliniatele – 1 cm (fără folosirea tastelor 

„Tab” sau „Spaţiu”), interval – 1,5, alinierea pe ambele câmpuri a paginii. 

Figurile, fotografiile și tabelele se plasează nemijlocit în text. Numărul de ordine și titlul 

se indică sub figură, fotografie sau tabel. Mărimea caracterelor (font) – 12 pt, bold, la 1,0 interval, 

alinierea pe centrul paginii. 

Referințele bibliografice (trimiterile) se numerotează prin cifre încadrate în paranteze 

pătrate, de exemplu: [1, p. 5] și se prezintă la sfârșitul articolului într-o listă aparte în ordinea 

apariției lor în text.  
 

 
 

Prezentarea manuscrisului 
 

 

 

Materialele vor fi expediate la e-mail: irinaiacub@mail@ru până la data de 04 decembrie 

2022. 
 

 

Colegiul științific al Conferinței își asumă dreptul de a respinge raportul prezentat, în cazul 

în care nu corespunde rigorilor științifice sau de editare. 
 

Consultații la telefon: +37369156360. 


