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� Pagina A4: (Setup: Top – 2 cm, Bottom – 2 cm, Left – 3 cm, Right – 2 cm); 
� Limba oficială a lucrărilor seminarului este lb.română; 
� Rezumat – lb.engleză sau franceză, Times New Roman 10; 
� Cuvinte cheie (4-5) – lb.engleză sau franceză; 
� Textul de bază – font Times New Roman, corp 12; notele (se acceptă numai note de 

subsol) si indicele, font Times New Roman, corp 10; 
� Numele şi prenumele autorului, gradul didactic, denumirea instituţiei : bold, centrat 

dreapta, size 12 
� Paragrafele se vor distinge prin indentarea primului rând, nu prin distanţare de paragraful 

anterior; 
� Indentarea primului rând al paragrafului se va face cu tab, nu cu spaţii; 
� Semnele de punctuaţie (. , ; : ! ? …) nu vor fi precedate de spaţiu, dar vor fi urmate de 

spaţiu; 
� Semnul de punctuaţie după un cuvânt italic îngropat într-un text normal este şi el normal, 

între cuvinte scrise în italic într-o listă – semne de punctuaţie drepte; 
� Numerotarea titlurilor nu se va face automat, ci manual; 
� Citatele separate de textul de bază (citate bloc) – font Times New Roman, corp 10, drept, 

precedate şi urmate de un rând alb; aceste citate nu se închid între ghilimele; 
� După ghilimelele şi parantezele de deschidere nu se introduce spaţiu; de asemenea, nu se 

introduce spaţiu înaintea celor de închidere; 
� Pentru sublinieri în text se folosesc numai italice (nu bold sau underline); 
� Referinţele bibliografice au forma: autor, titlu, editura, locul, anul (respectată în întreaga 

lucrare) – se trec la subsolul fiecărei pagini; 
� Precizarea paginii: „p.“ când este vorba despre o singură pagină, „pp.“ când este vorba 

despre mai multe;  
� Indicaţiile în latină (idem, op.cit., ibidem etc.) se scriu cu italice. Într-o listă bibliografică 

fiecare intrare se încheie cu punct; 
� Pentru referinţele bibliografice care trimit la publicaţii periodice intrările vor avea forma: 

autorul, articolul citat (cu italce), numele publicaţiei, numărul, locul, anul, p. (pp.) xx-xx. 
În aceeaşi formă vor apărea trimiterile la capitole de carte sau la contribuţiile din 



lucrările colective: autorul A, „capitolul citat“, în autorul B (coord./ed.), titlul lucrării, 
editura, locul, anul. 
 

� Articolele prezentate în cadrul seminarului (fie în plen, fie pe secţiuni) şi care vor 
respecta normele de redactare din formatul sesiunii vor fi publicate în volum. 

� Potrivit deciziei Consiliului Ştiinţific, un specialist poate înscrie numai o lucrare 
ştiinţifică, ca unic autor sau în coautorat. 

� Programul general al sesiunii, precum şi orice altă modificare ulterioară vor fi 
comunicate participanţilor la Sesiune prin e_mail, în timp util. 

 
 


