CERINȚE DE TEHNOREDACTARE ȘI PREZENTARE A ARTICOLELOR
PENTRU PUBLICARE ÎN REVISTA ACTA ET COMMENTATIONES
Varianta electronică a articolului se editează în Word.
Dreptul de publicare se acordă revistei ACTA ET COMMENTATIONES, seria Științe
ale educației, în exclusivitate.
Articolului ştiinţific va include următoarele elemente principale:
 titlul;
 informație autori;
 rezumatul;
 cuvintele-cheie;
 introducere;
 metode şi materiale aplicate (pentru domeniile ştiinţelor exacte şi ale naturii);
 rezultate obţinute şi discuţii;
 concluzii;
 mulțumiri;
 bibliografie.
Deoarece seria Științe ale Educației face parte din domeniul socio-uman, atunci obligatorii
vor fi doar elementele bifate, restul sunt opționale.
TITLUL se scrie în limbile engleză şi de scriere a articolului, cu următorii parametri: cu
majuscule, litere aldine (Bold), text centrat, font Times New Roman, dimensiune font 13.
De exemplu: limba română
SCHIMBAREA PREOCUPĂRILOR ÎN DIDACTICĂ: CONTINUITATE SAU
DISCONTINUITATE?
Iar în limba engleză:
THE CHANGE OF CONCERNS IN DIDACTIC: CONTINUITY OR
DISCONTINUITY?
Prenumele şi NUMELE complet al fiecărui autorilor se scriu din rând nou, centrat, urmat
de titlul științific și afilierea (instituţia în care activează autorul respectiv).
De exemplu:
Ilie LUPU, dr. hab., prof. univ.
Catedra DMFI, Universitatea de Stat din Tiraspol
Valeriu CABAC, dr., prof. univ.
Catedra Matematică și Informatică, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Rezumatele (200-500 de semne) în limbile română şi engleză vor fi redactate fără
indentare, cu aliniere stânga-dreapta și dimensiunea fontului 11.
De exemplu:
Abstract. With the development of society the school and in particular, the training process have changed
too. As a result, there have been serious changes in teachers’ work. The article presents an original point of
view on the essence of these changes. Arguments are made in favor of the fact that the change in the process
of work that has occurred, appeared due to respecting continuity in defining the basic concepts and
conceptions of didactics.
Rezumat. Odată cu dezvoltarea societăţii s-a schimbat şi şcoala, în special, procesul de instruire. Drept
consecinţă, s-au produs schimbări în preocupările didacticienilor. În articol este propus un punct de vedere
original asupra esenţei acestor schimbări. Sunt aduse argumente în favoarea faptului că schimbarea

preocupărilor s-a produs prin respectarea continuităţii în definirea conceptelor şi concepţiilor de bază ale
didacticii

Cuvinte-cheie în limbile română şi engleză vor cuprinde 3-7 termeni conceptuali, care se
vor redacta cu același format ca și rezumatele (fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta și
dimensiunea fontului 11).
De exemplu:
Cuvinte-cheie: negociere, comunicare, manager, competență.
Keywords: negotiation, communication, manager, competence.

Textul articolului va fi redactat cu următorii parametri: font Times New Roman,
dimensiune font – 13, aliniere stânga-dreapta, spațiul între rânduri - 1,25, formatul foii - A4,
câmpurile paginii: sus, jos - 2 cm, stânga, dreapta - 2,25.
Figurile ( fotografii, imagini, diagrame, scheme) se plasează centrat, nemijlocit după
referinţa respectivă în text. Sub figură se indică numărul de ordine şi legenda respectivă, cu
titlul centrat, fără Bold.
De exemplu:

Figura 1. Distribuţia sistemelor educaţionale din ţările UE după principalele
obiectivele ale testărilor naţionale standardizate (nivelurile ISCED 1 şi 2)
Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu, care se plasează deasupra
tabelului, cu aliniere la dreapta și litere aldine (Bold).
De exemplu:
Tabelul 1. Modulele propuse pentru studiere în clasa a 10-a de liceu
Module

Numărul orientativ de
ore
Umanist

Real

1. Metode de descriere a limbajelor naturale şi limbajelor formale

4

4

2. Vocabularul şi sintaxa unui limbaj de programare de nivel înalt

2

2

3. Conceptul de dată. Tipuri de date simple

6

22

4. Conceptul de acţiune. Instrucţiunile unui limbaj de programare de nivel
înalt

12

30

5. Modul la alegere:
A) Elemente de Web design
B) Grafica pe calculator

10

10

34

68

Total
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În text referinţele se numerotează prin cifre încadrate în paranteze pătrate (de exemplu: [3,
p.143], [5-8]) şi se prezintă la sfârşitul articolului într-o listă aparte în succesiune numerică,
conform ordinii citărilor în text. Sursele bibliografice se redactează conform următoarelor
indicații:
Carte cu un autor
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3. Permin A., Hansen I. Epidemiology, diagnosis and control of poultry parasites. Rome:
FAO, 1998.
Carte cu mai mult de trei autori
1. Stan N. ş. a. Tratat de legumicultură. Bucureşti: Timpul, 2004.
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1. Chistruga M. Accesul la finanţe – constrângere la creşterea economică din Republica
Moldova. În: Revista teoretico-ştiinţifică „Economie şi Sociologie”. Chişinău: Institutul
de Economie, Finanţe şi Statistică, 2012, nr. 2, p. 90-98.
2. Елизаветин, А. Переговоры А.Н. Косыгина и Чжоу Эньлая в Пекинском
Аэропорту. În: Проблемы Дальнего Востока. Москва: РАН, 1992, №5, p. 44-62.
3. Rurac M. Influenţa prelucrării de bază a solului asupra unor însuşiri fizice. În: Culegere
de lucrări ştiinţifice a Universităţii Agrare de Stat din Moldova. Chișinău: UASM, 2001,
vol. 9, p. 95-99.
Alte surse
1. Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova. nr. 259-XV din 15 iulie
2004. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 30.07.2004, nr.125-129 (1479-1483).
2. Anuarul statistic al Republicii Moldova. Chişinău, 2005.
3. Chairman Mao Talks to the People: Talks and Letters. 1956-1971. New York: Pantheon
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Resurse Internet
1. Zubok Vladislav, M. The Khrushchev - Mao Conversations, 31 July - 3 August 1958
and 2 October 1959. În: CWIHP Bulletin 12/13, Fall/Winter 2001, p. 244-272.
http://www.wilsoncenter.org/topics/pubs/New_Ev_CWAsia.pdf (vizitat 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.
Articolele pe suport hârtie, în două exemplare, se vor prezenta la adresa: Universitatea de
Stat din Tiraspol, blocul 1, str. Gh. Iablocikin 5, biroul 211, și la adresa electronică:
reviste@ust.md
Manuscrisele articolelor respinse de recenzenţi nu se returnează autorilor. Articolele
prezentate fără respectarea stilului şi a normelor gramaticale, a cerinţelor expuse anterior
vor fi respinse.

