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Adrian PULBERE, Facultatea de Istorie şi Filosofie
Adnotarea în una dintre limbile engleză sau franceză, care nu va conține mai mult de 70 cuvinte
și va exprima esența lucrării prezentate. Materialele vor fi prezentate în format electronic,
împreună cu un exemplar imprimat, semnat de conducătorul ştiinţific (!), tehnoredactate în programul Word for Windows, font Times New Roman şi mărimea caracterelor – 12 pt.
Textul va cuprinde 3 PAGINI complet dactilografiate la intervalul 1,5 pe hârtie de formatul A4,
cu alineatul din 5 semne. Se păstrează câmp liber: din stânga, din partea de sus şi de jos - câte 25 mm,
din dreapta – 15 mm.
TITLUL se dactilografiază cu majuscule; cuvintele din titlu nu se trec dintr-un rând în altul. Sub
titlu, cu minuscule, urmează Prenumele şi NUMELE autorilor (complet), apoi urmează textul
propriu-zis. Figurile, fotografiile şi tabelele se plasează nemijlocit după referinţa respectivă în text.
Sub figură sau fotografie se indică numărul de ordine şi legenda respectivă. Tabelele se numerotează
şi trebuie să fie însoţite de titlu. Asigurarea articolului cu bibliografia realizată se va efectua
conform standardului naţional SM ISO 690:2012. Vă atenționăm că sursele bibliografice utilizate
trebuie să fie plasate la sfârșitul articolului, în formatul ce urmează:
a) articole în reviste şi în culegeri de articole: numele autorilor, titlul articolului, denumirea revistei
(culegerii) cu abrevierile acceptate, anul ediţiei, volumul, numărul, paginile de început şi sfârşit (ex.:
BULGARU, V. Evaluarea curentă a stocurilor. În: Agricultura Moldovei. 2006, nr. 7/8, p. 6-8.);
b) cărţile: Autor (i). Titlu. Loc apariţie: editură, an apariţie, numărul total de pagini. (ex.:
STARCIUC, N., elab. Manual operaţional privind măsurile de profilaxie şi combatere a bursitei
infecţioase aviare. Chișinău: UASM, 2007. p. 300);
c) materialele electronice: ЧИМПОЕШ, Д., ШУЛЬЦЕ, Э. Экономическое состояние сельскохозяйственных предприятий Республики Молдова. 2006. [Accesat 27.12.2011] Disponibil pe Internet:
http://www.iamo.de/fleadmin/institute/ pub/dp91.pdf /
d) referinţele la brevete de invenţie: (ex.: UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN
MOLDOVA. Metoda de imunoprofilaxie a bursitei infecţioase aviare: brevet MD nr. 2953,
Inventatori: EREMIA, N., STARCIUC, N., DABIJA, T. CIB A61D 99/00. Publ. 31.01.2006, BOPI
nr. 1/06.);
e) în cazul tezelor de doctorat, referinţele se dau la autoreferat, nu la teză (ex.: KARSTEN K. Influenţa
instituţiilor statale asupra sistemelor de ocrotire a sănătăţii / Autoreferat al tezei de doctor în ştiinţe
politice, Chişinău, 1998.)
Recomandat
Vladimir GUŢU, dr. hab., prof. univ.
Atenţie!
Rezumatele trebuie să fie întocmite conform normelor
ortografice şi stilistice în vigoare cu păstrarea semnelor diacritice corespunzătoare!
Lucrările care nu vor încadra aceste cerinţe obligatorii, nu vor fi publicate.
TERMENUL LIMITĂ DE PREZENTARE A MATERIALELOR – 4 IULIE 2017!

