INSTRUCTIUNI
PENTRU REDACTAREA LUCRARILOR STIINTIFICE
IN LIMBA ENGLEZA

Lucrarile se vor redacta in limba engleza, pe 4, 6, 8, 10 sau 12 pagini. Lucrarile trebuie sa aiba un
numar par de pagini.
Redactarea se va face in Word. Paper set up: A4 (210 x 297), Margins Top 2 cm, Bottom 2 cm,
Right 2 cm, Left 2 cm.
-Titlul lucrarii in limba engleza – majuscule, TNR 14, bold, aliniat stanga (Align left);
-Autorii – se vor scrie la un rând distanta fata de titlu, cu TNR 12, bold, aliniat stanga, astfel: se va
scrie prenumele cu litere mici urmat de numele autorului cu litere mari. Daca sunt mai multi autori
si de la institutii diferite, acestia vor fi trecuti in ordine si vor fi marcati cu 1,2,3 etc pentru
identificarea mai jos a institutiei din care provin. Nu se trec titluri didactice, stiintifice, functii etc ale
autorilor.
-Denumirea institutiei in limba engleza se va scrie la un rind distanta sub numele autorilor;
institutiile se vor marca cu 1,2,3 etc, dupa caz, asa cum s-a mentionat in dreptul fiecarui autor;
denumirea institutiei se va scrie cu TNR 12, aliniat stanga (align left), cu litere mici, urmata de adresa
institutiei: numar, strada, cod postal, localitate, judet, tara, telefon, fax, emailul autorului respectiv.
-Autorul cu care se va purta corespondenta: se vor scrie cuvintele Corresponding author, cu TNR
12, litere mici, boldit, italic, aliniat stanga si apoi doua puncte, urmate de adresa email a autorului
persoana de contact. Acest lucru se va mentiona la 1 rand distanta de Denumirea institutiilor.
-Rezumatul in limba engleza se va scrie la un rand distanta fata de Corresponding author, cu TNR
10, astfel : cuvintul Abstract, boldit, in italic, aliniat stanga; dedesubt, se lasa un rand liber. Textul
rezumatului se scrie in italic, neboldit, aliniat stanga, maximum 15 randuri, justify. Redactarea
rezumatului trebuie să fie concisa si logica; va începe cu enunţarea clară a scopului lucrării, va
continua cu o prezentare succinta a metodelor de lucru utilizate, apoi vor fi prezentate rezultatele
importante din lucrare şi se va finaliza cu evidentierea concluziilor importante.
-Cuvinte cheie in limba engleza – la un rind distanta fata de rezumat, cu TNR 10, astfel: se scrie mai
intai Key words, boldit, italic, doua puncte si apoi maximum 5 cuvinte reprezentative, in italic. Toate
aceste cuvinte se scriu aliniate la stanga.
- Jel Clasification: găsiţi la următorul link codul de clasificare pe care îl atribuiţi lucrării
https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php

-Subcapitolele in limba engleza: INTRODUCTION, MATERIAL AND METHOD, RESULTS
AND DISCUSSIONS, CONCLUSIONS, AKNOWLEDGEMENTS si REFERENCES se vor
scrie cu TNR 12, bold, aliniat stanga (align left), la un rind distanta fata de text;
-Textul in limba engleza, cu TNR 12, fara taburi, deci randul incepe de la marginea stanga; justify.

INTRODUCTION
Introducerea va prezenta sintetic necesitatea cercetărilor efectuate, argumentând

ştiinţific

oportunitatea acestora. Se vor face referiri la fluxul principal de informatii si rezultate ale cercetarilor
in domeniu, citandu-se in paranteza patrata numarul autorului (lucrarii) studiat(e), asa cum apare in
References (bibliografia de la sfarsitul lucrarii). Textul se va scrie la un rand de INTRODUCTION
cu TNR 12, fara taburi, rândul incepe de la marginea stanga (align left), justify.

MATERIAL AND METHOD
Se vor face referiri metodele şi modul de organizare a experientelor, bazele de date utilizate,
perioada cercetarilor, unitatea, locul, zona unde s-au desfasurat cercetările, metodele de lucru
statistice, procedurile standard folosite etc. Toate acestea trebuie descrise clar şi sintetic. Textul se
va scrie la un rand de MATERIAL AND METHOD cu TNR 12, fara taburi, randul incepe de la
marginea din stanga (align left), justify.

RESULTS AND DISCUSSIONS
Se vor prezenta rezultatele obtinute in urma cercetarilor, in succesiune logica pentru a permite
cititorului să interpreteze corect datele. Prezentarea rezultatelor semnificative trebuie insotita de
discutii, comentarii care sa faca referiri la interpretarea stiintifica a acestora. Se vor face comparatii
cu rezultatele obtinute de alti autori din literatura de specialitate studiata. Textul se va scrie la un rand
distanta de RESULTS AND DISCUSSIONS cu TNR 12, fara taburi, randul incepe de la marginea
stanga ( align left ), justify.

-Tabelele, graficele, figurile vor fi incluse in text si se vor scrie astfel :
Pentru tabele:
Table 1. urmat de titlul tabelului in limba engleza, cu TNR 10, aliniat stanga (align left).Textul si
cifrele din tabel se vor scrie cu TNR 10, 8 sau un font size mai mic, in functie de situatie, astfel incat
cifrele sa ramana toate pe un singur rand. Fiecare tabel trebuie sa aiba numar de ordine si titlu.
Pentru figuri:
Sub figura respectiva se va scrie: Fig.1,2, 3 etc urmata de titlul figurii in engleza cu TNR 10, aliniat
stanga (align left) .

Fiecare figura trebuie sa aiba numar de ordine si titlu. Pentru fotografii: Sub fotografie se scrie:
Photo 1, 2, 3 etc. urmata de titlul fotografiei in engleza, cu TNR 10, aliniat stanga (align left). Fiecare
fotografie trebuie sa aiba numar de ordine si titlu.

CONCLUSIONS
Se vor trece principalele idei, concluzii, recomandari etc importante care se desprind in urma
cercetarilor efectuate. Acestea se vor scrie la un rand distanta de CONCLUSIONS, nenumerotate,
aliniat stanga (align left), in TNR 12 .

ACKNOWLEDGEMENTS
Daca este cazul, se vor exprima multumiri fata de institutiile care au inlesnit culegerea datelor,
organizarea experientelor, sustinerea financiara a cercetarilor etc. Textul se va scrie la un rand distanta
de cuvantul AKNOWLEDGEMENTS, cu TNR 12, fara taburi, deci rindurile incep de la marginea
stanga (align left), justify. Daca nu este cazul, nu se va scrie paragraful Aknowledgements.

REFERENCES
Se va trece bibliografia studiata astfel :
REFERENCES cu TNR 12, boldit, aliniat stanga (align left), la un rand fata de ultimul rand al
concluziilor sau aknowledgements .
Dedesubt, la un rand distanta de REFERENCES, se trece numarul de ordine in paranteza patrata si
se ordoneaza lucrarile studiate in ordinea alfabetica a numelui primului autor.
Se vor scrie cu TNR 10, astfel: [1] Numele si prenumele autorilor, anul, titlul cartii sau articolului,
denumirea revistei in care se afla articolul studiat, nr. volumului, nr. aparitiei, paginile unde se afla
articolul. ISBN-ul sau eISBN-ul.

NOTA :
-Nu vor fi acceptate spre publicare lucrarile care nu contin capitolul References.
-Nu vor fi acceptate spre publicare lucrarile in care nu se face referire in text la fiecare sursa
bibliografica inclusa in capitolul References.
- In text, citarea surselor bibliografice se face doar prin mentionarea intre paranteze patrate a
numarului de ordine. Exemplu: [1], [2]….[n].

Va rugam sa nu deprotejati documentul !

IMPORTANT:

Autorii poarta integral responsabilitatea pentru acuratetea calculelor, datelor experimentale si
interpretarile stiintifice, precum si pentru corectitudinea redactarii in limba engleza.

Trimiterea lucrarii(lor) presupune ca aceastea sunt originale si nu au mai fost publicate sau fac
obiectul publicarii in alte reviste.

Lucrarile in extenso se vor expedia prin e-mail si vor purta numele si prenumele primului autor,
avind extensia « doc » .Exemplu: Condratchi_Liliana_1.doc; Condratchi_Liliana_2.doc

Lucrarile se vor expedia
pe adresa:
stiinta@ase.md

