Cerințe tehnice față de materialele Conferinței criminologice interuniversitare
„Învățământul și cercetarea criminologică: aspecte naționale și regionale”,
20 martie 2021, Chişinău, Republica Moldova
Materialele urmează a fi culese la computer în Ms Word, pentru Windows (Times New Roman), conform
următorilor parametri:
STRUCTURA LUCRĂRII:
1) CZU;
2) titlul raportului (comunicării) până la 10 cuvinte, mărimea caracterelor (font) – 14 pt;
3) numele, prenumele autorului, gradul şi titlul ştiinţific;
4) rezumatul în 5-8 rânduri – font 10 pt, la 1,0 interval;
5) cuvinte-cheie;
6) textul lucrării (mărimea caracterelor (font) – 12 pt; interval – 1,5; câmpurile: stânga – 3,0 cm;
dreapta – 1,5 cm; sus și jos – 2,5 cm; aliniatele – 1 cm (fără folosirea tastelor „Tab” sau „Spaţiu”), format – A4).
Conținutul de bază al lucrării trebuie să cuprindă:
− introducere;
− scopul lucrării;
− metode şi materiale aplicate;
− rezultate obţinute şi discuţii;
− concluzii.
În text, referinţele bibliografice se indică între paranteze pătrate.
7) bibliografia se prezintă în felul următor:
- reviste şi culegeri de articole: numele autorilor, denumirea articolului, denumirea revistei (culegerii),
cu abrevieri acceptate, anul ediţiei, volumul, numărul, paginile de început şi sfârşit;
- cărţi: numele autorilor, denumirea completă a cărţii, editura, locul editării, anul editării, numărul total
de pagini;
- surse on-line: autor, denumire, data publicării, adresa URL, data accesării.
8) date despre autor(i): locul de muncă (instituţia), funcţia (se scrie complet), numărul de telefon, e-mail.
Materialele pot fi prezentate pe stick sau expediate la e-mail:
djuly_v@yahoo.com;
octavian.bejan@gmail.com
Termenul limită de prezentare a materialelor pentru publicare – 20 martie 2021.

Notă:
1. Vor fi publicate materialele care se încadrează în tematica conferinţei cu un volum de la 2 până la 8 pagini standard (până
la 14.400 semne fără intervale).
2. Datele cerute la p.p. 2-5 și 8 se vor expune în două limbi: în limba de prezentare a raportului (comunicării) și în limba
engleză sau franceză.

