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Iniţializarea paginii va respecta următoarele reguli: pagina va fi A4 (210 mm x
297 mm), marginile de 25 mm stanga şi dreapta, 20 mm sus şi jos. Toate elementele
textului (inclusiv nota de subsol, numerotarea paginilor1) se vor încadra în interiorul
util de 160 mm x 257 mm.
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Fig. 1

Lucrările se predau pe hârtie de copiator de bună calitate, de culoare alb mat,
imprimate la calitate superioară, doar faţă. În cazul în care lucrarea cuprinde elemente
color (text, figuri), iar imprimarea tirajului se va face alb-negru, autorul va prezenta
acele pagini imprimate alb-negru şi se va asigura că sunt vizibile. Coperta se poate
realiza pe carton alb sau colorat, în ambele situaţii grafica fiind alb-negru.
Lucrarea se recomandă a se redacta cu Times New Roman sau alt font cu
diacritice, 14 pt., Justified, alineat 12,7 mm. Spaţierea dintre rândurile paragrafului şi
între paragrafe va fi cea normală (un rând).
Titlul capitolelor se va formata Heading 1 şi va fi Times New Roman, 18 pt.,
majuscule, bold, centrat). Spaţierea dintre rândurile paragrafului şi între paragrafe va
fi cea normală (un rând). Cuvântul « CAPITOL » respectă aceleaşi reguli, iar
numerotarea se face cu cifre romane.
Titlul subcapitolului se va formata Heading 2 – Times New Roman, 16 pt.,
bold, stânga. Celelalte secţiuni se vor formata Heading 3, 4 etc. – Times New Roman,
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Numerotarea paginilor se face cu cifre arabe, jos, centrat, continuu. Paginile anexate textului propriu-zis al lucrării se
pot numerota separat cu cifre romane: I, II, III ... X.

14 pt., bold, stânga.
Legenda figurilor se va scrie cu Times New Roman, 12 pt., italic, în casetă de
text, centrat faţă de figură ca în exemplul de mai sus.
Toate ecuaţiile sau formulele se vor scrie cu ajutorul editorului de ecuaţii.
Tabelele se numerotează cu cifre arabe; numărul tabelului trebuie să fie plasat
în partea superioară, din dreapta tabelului ca în exemplul de mai jos.
Titlul tabelului

Tabelul 1

Referinţele bibliografice se notează conform standardului SR ISO 690: 1996.
Exemplu monografie:
NUME, Prenume. Titlu. Oraş: Editura, an. nr. pagini.
LOMINADZE, DG. Cyclotron waves in plasma. Translated by AN. Dellis;
edited by SM. Hamberger. 1st ed. Oxford: Pergamon Press, 1981. 206p.
Exemplu articol în publicaţie serială:
NUME, Prenume. Titlu. În: Titlul publicaţiei seriale, dată, volum, număr,
paginile.
WEAVER, William. The collectors: command performances. Architectural
Digest, December 1985, vol. 42, no. 12, p. 126-133.
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