
CERINŢE 
faţă de articolele prezentate pentru publicare 

în materialele conferinței. 

 
 

Structura articolului: 

Prima pagină trebuie să cuprindă:  

TITLUL (se culege cu majuscule);  

NUMELE , Prenumele autorilor (complet); 

Calitatea (student, masterand, doctorand, gradul și titlul științifico-didactic); 

Afilierea (Instituția de învățământ);  

Rezumat în limbile română şi engleză (în volum de până la 200 de cuvinte); 

Cuvinte-cheie în limbile română şi engleză (până la 10 cuvinte); 

Textul propriu-zis; 

Bibliografie selectivă . 

 

Exigenţe tehnice: Hârtie format A4; margini: sus – 2 cm; jos – 2 cm; stânga – 2,5 cm; dreapta 

– 2 cm; volum – 5-7 pagini, text tipărit la intervalul 1,5, cu caractere Times New Roman, mărimea 

caracterelor – 12. 

 

Figurile, fotografiile şi tabelele se plasează nemijlocit în text şi vor fi de o calitate înaltă. Sub figură 

sau fotografie se indică numărul de ordine şi legenda respectivă. Tabelele se numerotează şi trebuie să fie 

însoţite de titlu. 

În text referinţele se plasează în subsol.  

La sfârşitul articolului bibliografia selectivă se prezintă în modul următor: 

- manuale: numele autorilor, titlul complet al lucrării, locul editării, anul editării, numărul 

total de pagini (Borodac Alexandru. Manual de drept penal. Partea specială. Chişinău: Tipografia 

Centrală, 2004, 622 p.); 

- revistele şi culegerile de articole: numele autorilor, titlul articolului, denumirea revistei 

(culegerii) cu abrevierile acceptate, anul ediţiei, volumul, numărul, paginile de început şi de sfârşit 

(ex.: Broadbent A. Poorclients: whatcan I do? In: Probation Journal, Vol. 36, 1989, p. 152-156); 

- alte surse: Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova. Nr. 259-XV din 15 

iulie 2004. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.125-129 (1479-1483), 30.07.2004; 

- teze de doctorat, autoreferate ale tezelor de doctorat: Secrieru Sergiu. Răspunderea 

penală pentru sustragerea sau extorcarea drogurilor sau etnobotanicelor. Teză de doctor în drept. 

Chişinău, 2019, 197 p.; 

- referinţe la documente electronice: Hârnău S., Ohrimenko S., Cernei G. Tehnologiile 

informaţionale şi problemele globale ale dezvoltării societăţii. Chişinău, 2008. http: 

//www.ase.md./Inside/PersonalPagesRomCom.phtml (accesat la 10.02.2022). 

 

Lista referinţelor trebuie să se încadreze în limite rezonabile. 

Nu se acceptă referinţe la lucrările care nu au ieşit de sub tipar. 

Colegiul redacţional îşi asumă dreptul de a respinge materialul prezentat, în cazul în care nu 

corespunde rigorilor de editare. 
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