
NORME DE TEHNOREDACTARE 
 

PAGINA:17/24 cm.,  
 
MARGINI: sus – 2 cm     dreapta - 2 cm 
          jos – 2 cm       stânga - 2 cm 
ANTET           -1,3 cm 
SUBSOL         -1,3 cm  
TITLUL: în Times New Roman (TNR), Normal, cu majuscule, caractere de 14, boldat, 
centrat 
 
NUMELE AUTORULUI: în TNR, caractere de 12, bold, dreapta, prenumele cu litere 
mici, numele cu majuscule. Sub prenumele si numele autorului se trece gradul didactic 
sau funcŃia, instituŃia, localitatea, adresa de mail.  
 
CUVINTE CHEIE: 5, în limba rezumatului 
 
REZUMATUL: în TNR, normal, caractere de 12, la 1 rând, justify, alineat (tab) de 1 cm. 
Cuvântul „ rezumat“se scrie cu majuscule în TNR, bold, caractere de 12. 
 
 
ARTICOLUL: în TNR, normal, caractere de 12, la 1 rând, justify, alineat (tab) de 1 cm. 
 
NOTELE: în TNR; caractere de 10, se trec manual, după articol, în fond superscript, la 1 
rând, justify, handing 1 cm, (autorul cu caractere normale titlul cărŃii cu italic.)  
Cuvântul „note” se trece cu majuscule în TNR, bold, caractere de 12, la stânga. 
 
Exemplu: 
 

NOTE: 
1Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, ediŃia I, Bucureşti, Editura 

Enciclopedică, 1997, p. 29. 
 
BIBLIOGRAFIA: în TNR, normal, caractere de 12, la 1 rând, justify, handing cu 1 cm, 
(autorul cu caractere normale, titlul cărŃii cu italic.) Cuvântul„ bibliografie” se scrie cu 
majuscule în TNR, bold, caractere de 12, la stânga. 
 
Exemplu: 
 

BIBLIOGRAFIE: 
 
Constantiniu, Florin, O istorie sinceră a poporului român, ediŃia I, Bucureşti, Editura 

Enciclopedică, 1997. 
 
 
TRADUCEREA TITLULUI: se va face la sfârşitul articolului atât în limba engleză cât 
şi în limba franceză. 



OBSERVAłII:  
 

- nu se numerotează paginile, 
- se predă un exemplar din articol, imprimat şi pe CD, 
- pentru articolele în limba română este obligatoriu folosirea caracterelor româneşti, 
- se pot da şi articole în limbi de circulaŃie internaŃională dar cu rezumat în limba 

română şi într-o altă limbă de circulaŃie internaŃională, 
- limba în care se prezintă rezumatul este la alegerea autorului, 
- se folosesc ghilimelele româneşti, 
- pentru cărŃile traduse în limba română se menŃionează traducătorul (se trece ceea 

ce este pe pagina de titlu a cărŃii), 
- pentru volumele coordonate se trece coordonatorul sau coordonatorii, 
- pentru volumele cu mai multe ediŃii se trece ediŃia consultată, 
- fiecare articol va fi predat (listat si pe CD) colectivului de redacŃie în zilele 

colocviului,  
- articolele care nu respectă normele de tehnoredactare nu vor fi luate în 

consideraŃie. 
 
 


