
CERINŢELE PRIVIND ÎNTOCMIREA REZUMATULUI 

Articolul va cuprinde 3 PAGINI complete, utilizând editorul Word, caractere 12 la 1,5 interval 

pe hârtie de formatul A4, cu alineatul din 5 semne. Se va păstra câmp liber: din stânga, din partea de 

sus şi de jos – câte 25 mm, din dreapta  – 15 mm.  

TITLUL (se culege cu majuscule) în limba de scriere a articolului. 

Prenumele şi NUMELE autorilor (complet) și e-mail-ul autorului.  

Rezumatul articolului în una din limbile engleză sau franceza (cel mult 70 cuvinte). 

Textul articolului (la 1,5 interval, corp – 12, folosind formatul A4 cu margini de 2,5x2,5x2,5x1,5 

cm). 

Figurile, fotografiile şi tabelele se plasează nemijlocit după referinţa respectivă în text. 

Sub figură sau imagine se indică numărul de ordine şi legenda respectivă. 

Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu. 
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Atenţie! 

Rezumatele trebuie să fie întocmite conform normelor ortografice şi stilistice în vigoare 

cu păstrarea semnelor diacritice corespunzătoare! 

 

Lucrările care nu vor corespunde  cerinţele, nu vor fi publicate. 
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