CERINȚE PENTRU TEHNO-REDACTAREA MATERIALELOR
Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale
„Agenda „Femeile, Pacea şi Securitatea”:
asigurarea securităţii umane, promovarea păcii durabile
şi prevenirea conflictelor”
din 28-30 octombrie 2020
(în format online)
Materialele urmează a fi culese la computer în MS Word.
Structura articolului:
Titlul – cu majuscule, font 14, Times New Roman, Bold;
Autorii – se indică numele, prenumele, gradul şi titlul ştiinţific, instituţia și funcţia (se
scriu complet), în partea dreaptă, font 12, Times New Roman, Italic;
Rezumatul – până la 150 cuvinte, în limba în care este scris articolul, font 11, Times New
Roman, Italic, spaţiere 1,0;
Cuvinte-cheie – 7-10 noțiuni și termeni științifici utilizați în articol, font 11, Times New
Roman, Italic, spaţiere 1,0;
Textul de bază – până la 12 pagini, fără numerotarea paginilor, format A4, font 12, Times
New Roman, spaţiere 1,5; câmpurile: stânga – 3,0 cm, sus/jos – 1,5 cm, dreapta – 1,0 cm.
Tabelele/graficele/imaginile se inserează în text sub forma „Tabelul/Figura nr. 1: Titlul”.
Sursele acestora (dacă este cazul) se menționează ca note de subsol.
Referințele bibliografice – se vor insera la subsolul paginii (font 10, Times New Roman),
sub forma: Nume, Prenume autor, denumirea lucrării (Italic), localitatea, editura, anul apariției și
pagina. Pentru sursele de Internet se precizează toate elementele bibliografice disponibile și linkul complet, data accesării. Titlurile lucrărilor vor fi trecute în limba în care au fost consultate (de
exemplu, nu se traduc denumirile titlurilor lucrărilor din limba română în engleză și invers).
Bibliografia se prezintă (conform Hotărârii Comisiei de Atestare a CNAA nr. AT03
din 23 aprilie 2009), în felul următor:
a) acte normative: denumirea actului, numărul, data aprobării, sursa publicării;
b) reviste şi culegeri de articole: numele autorilor, denumirea articolului, denumirea
revistei (culegerii), cu abrevieri acceptate, anul ediţiei, volumul, numărul, paginile de început şi
sfârşit;
c) cărţi: numele autorilor, denumirea completă a cărţii, editura, locul editării, anul editării,
numărul total de pagini;
d) în cazul surselor bibliografice în format electronic, se indică suplimentar adresa URL și
data vizitării paginii web, conform următoarelor modele:
Hârnău S., Ohrimenko S., Cernei G. Tehnologiile informaţionale şi problemele globale ale dezvoltării
societăţii. Chişinău, 2008. [On-line]: http://www.ase.md./Inside/PersonalPagesRomCom.phtml (vizitat la data
de 10.02.2009)
Dumitrescu D. Evaluarea în biblioteci. În: UniBIB. 2007. [On-line]: http://www.bcub.ro/articoledr.htm
(vizitat la data de 15.03.2008)

Lista referinţelor trebuie să se încadreze în limite rezonabile.
Nu se acceptă referinţe la lucrările care nu au ieşit încă de sub tipar.
Expedierea titlului și rezumatului articolului urmează a fi realizată până la data
de 15 octombrie 2020, iar articolul definitivat pentru publicare urmează a fi expediat către data de
15 noiembrie 2020, la adresa de e-mail: conferencewps2020@gmail.com.
Lucrarea va fi trimisă în format electronic, cu extensia ".doc"/".docx" (un singur fișier
pentru o lucrare) ca atașament, fiind denumit în următorul mod: „Numele și prenumele primului
autor .doc” (exemplu: „Popescu Ion.doc”).
În urma lucrărilor conferinţei va fi editată și publicată o culegere de articole.
Materialele prezentate fără respectarea tematicii conferinţei, a cerinţelor susmenţionate sau a termenului indicat, vor fi respinse.

