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CONFERINȚA NAȚIONALĂ 

„ȘTIINȚA DESCHISĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA” 

ediția a 2-a 

Chișinău, 26-27 Mai 2022 

 

NORME DE REDACTARE ȘI DE TEHNOREDACTARE A TEXTULUI 

COMUNICĂRII 

 

NORME DE TEHNOREDACTARE 

Document Word, Format A4; Margini: stânga – 3 cm, dreapta – 1,5, sus și jos – 2,5 cm; 

font Times New Roman (TNR) de 12 puncte, cu diacritice, spațiu între rânduri – 1,5. 

ALINIEREA TEXTULUI. În cadrul paragrafelor textul va fi aliniat între marginile din stânga și 

dreapta (Justify); primul rând al fiecărui paragraf va avea un alineat de 1,25 cm. 

 

STRUCTURA TEXTULUI 

1. Titlu   2. Titlul științific / Titlul științifico-didactic 3. Numele autorului   4. Afilierea / 

Apartenența instituțională    5. Rezumatul   6. Cuvinte-cheie   7. Textul propriu-zis   8. 

Referințele bibliografice  9. Imaginile 

TITLUL. Este scris (în limbile română și engleză) centrat, cu majuscule, drept și boldat, corp 14. 

TITLUL ȘTIINȚIFIC / TITLUL ȘTIINȚIFICO-DIDACTIC. Este poziționat sub titlu, în 

dreapta paginii, înaintea numelui autorului, drept boldat, cu litere de rând, corp 12. Similar se 

procedează și în cazul titlului științifico-didactic. 

NUMELE AUTORULUI. Este scris sub titlu, în dreapta paginii, sub titlul științific / titlul 

științifico-didactic, drept, boldat, corp 12, cu literă de rând prenumele, respectiv cu majuscule 

numele (ex.: MUNTEANU Ion) 

AFILIEREA/APARTENENȚA INSTITUȚIONALĂ. Este menționată sub numele autorului, 

drept, neboldat, corp 12, cu literă de rând.  

REZUMATUL. Se redactează în limba română și limba engleză în următorul format: Sintagma 

Rezumat (Abstract) se scrie drept, boldat, corp 12. Rezumatul propriu-zis va fi redactat drept și 

neboldat, corp 12 și nu va depăși 300 de cuvinte.  
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CUVINTE-CHEIE. Cuvintele-cheie se indică în limba română și limba engleză în următorul 

format: sintagma cuvinte-cheie (Keywords) se scrie drept, boldat, corp 12, iar exemplele vor fi 

culese cu italic. Se menționează 5-6 cuvinte-cheie. 

TEXTUL COMUNICĂRII este redactat în Word, Times New Roman, corp 12, spațiu între 

rânduri – 1,5, maximum 10 pagini, format A4. Citatele vor fi evidențiate numai prin ghilimele. 

Lucrările complete vor avea un număr par de pagini (6-8-10). Articolul va avea următoarea 

structură: 

 introducere 

 text de bază 

 concluzii 

 referințe bibliografice 

NORME DE CITARE. În text, trimiterea la lucrarea citată se prezintă după următorul model: [1, 

p. 122]. 

REFERINȚELE BIBLIOGRAFICE vor fi prezentate în ordinea citării. 

Exemple: 

 Carte 

BARTLING, S., FRIESIKE, S. (eds.) Opening Science: The evolving guide on how the Internet is 

changing research, collaboration and scholarly publishing. Heidelberg: Springer, 2014. ISBN 

978-3-319-00026-8. 

Ştiinţa Deschisă în Republica Moldova: Studiu. Chişinău: Institutul de Dezvoltare a Societăţii 

Informaţionale, 2018. ISBN 978-9975-3220-3-4. 

ADAMS, Jonathan. Impact of Open Science methods and practices on the economics of research 

and science. Case Studies from Life, Mathematical and Social Sciences [online]. Luxembourg: 

Publications Office of the European Union, 2015. ISBN 978-92-79-50444-0. Disponibil: 

https://ec.europa.eu/research/openvision/pdf/rise/adams_impact_of_open_science_methods.pdf 

(accesat 27.12.2021) 

 Contribuţii în monografii, culegeri 

COJOCARU, I. Resurse educaționale deschise. In: Știința deschisă în Republica Moldova: Studiu 

= Open science in the Republic of Moldova: Study. Chişinău: Inst. de Dezvoltare a Soc. 

Informaţionale, 2018, pp. 124-128. ISBN 978-9975-3220-3-4.  

SIDLER, M. Open Science and the Three Cultures: Expanding Open Science to all Domains of 

Knowledge Creation. In: BARTLING, S., FRIESIKE, S. (eds.), Opening Science. Cham: Springer, 

2014, pp. 81-84. eISBN 978-3-319-00026-8 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-00026-8_5  

 Contribuţii în materialele conferinţelor și altor manifestări științifice 

CUJBA, R., RUSU A. On interoperability of research information based on CERIF in the Republic 

of Moldova. In: Conference on Mathematical Foundations of Informatics, Jule 2‐6, 2018, 

Chişinău, Moldova: Proceedings MFOI‐2018. Chișinau: Institute of Mathematics and Computer 

Science, 2018, pp. 67-72. ISBN 978-9975-4237-7-9. 

https://ec.europa.eu/research/openvision/pdf/rise/adams_impact_of_open_science_methods.pdf
https://doi.org/10.1007/978-3-319-00026-8_5
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FREIRE, J., BONNET, P., SHASHA, D. Computational Reproducibility: State-of-the-Art, 

Challenges, and Database Research Opportunities. In: Proceedings of the 2012 International 

Conference on Management of Data - SIGMOD ’12, Scottsdale Arizona USA, May 20-24, 2012. 

New York: Association for Computing Machinery, 2012, pp. 593-596. ISBN 978-1-4503-1247-9. 

DOI: https://doi.org/10.1145/2213836.2213908  

 Articol în revistă 

BORNMANN, L. Validity of altmetrics data for measuring societal impact: a study using data 

from Altmetric and F1000 Prime. In: Journal of Informetrics. 2014, nr. 8(4), pp. 935-950. ISSN 

1751-1577. 

XIA, J. A longitudinal study of scholars attitudes and behaviors toward open-access journal 

publishing. In: Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2010, 

vol. 61, nr. 3, pp. 615-624. eISSN 2330-1643. DOI: https://doi.org/10.1002/asi.21283  

COJOCARU, I., CUCIUREANU, Gh.; MORARU, O. Instrumentul Bibliometric Național – 

sistem informatic performant, deschis, flexibil, scalabil. In: Intellectus. 2010, nr. 2, pp. 44-55. 

ISSN 1810-7079. 

 Site web 

Directory of Open Access Journals. DOAJ, 2020. Disponibil: https://doaj.org/ (accesat 

27.12.2021) 

 

IMAGINILE. Se pot folosi fotografii, grafice, figuri etc., pentru ilustrarea ideilor din studiu, dar 

reproducerea lor în volum va fi în varianta alb-negru. Imaginile în format .jpg se pun la sfârșitul 

textului, conform indicațiilor făcute mai sus, la „Structura textului”. Fiecare figură/imagine este 

numerotată, are titlu boldat, care se amplasează sub figură, aliniat central. Sursa originii 

imaginii/figurii se menționează sub titlul figurii. 

TABELELE. Se vor folosi tabele pentru ilustrarea ideilor din studiu. Tabelul trebuie numerotat 

și plasat imediat după textul în care este menționat prima dată. Fiecare tabel are un titlu boldat, 

care se amplasează deasupra tabelului, aliniat central. Textul în tabel va fi cu font TNR, 11 puncte, 

spațiere între rânduri – 1 linie. Sursa originii textului din tabel se menționează sub tabel. 

TERMEN FINAL Textul integral al comunicării se transmite pe adresa electronică: 

stiinta.deschisa@idsi.md sau idsi.chisinau@gmail.com până în 15 mai 2022.  

Vă rugăm să vă asigurați cu privire la confirmarea de primire. Vă rugăm să verificați mapa Spam 

din cutia poștală. 

- Toți autorii sunt rugați să utilizeze normele ortografice actuale, stipulate în DOOM-2. 

- Autorii articolelor sunt răspunzători pentru originalitatea acestora. 

- Vă rugăm să corectați cu maximă atenție textele, pentru a elimina toate greșelile posibile, 

înainte de a trimite textele spre publicare. 

 

 

https://doi.org/10.1145/2213836.2213908
https://doi.org/10.1002/asi.21283
https://doaj.org/
mailto:stiinta.deschisa@idsi.md
mailto:idsi.chisinau@gmail.com
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NOTĂ: 

La finalul articolului este necesar să includeți Declarația de contribuție a autorului și Declarația 

privind conflictul de interese:  

Alegeți una din următoarele variante ale Declarației de contribuție a autorului: 

 Contribuția autorului: Autorul confirmă că este singurul colaborator al acestei lucrări și 

a aprobat-o pentru publicare.  

 Contribuția autorilor: Toți autorii confirmă contribuția la această lucrare și au aprobat 

versiunea finală a manuscrisului. 

Declarație privind conflictul de interese: Autorul (autorii) declară că cercetarea a fost efectuată 

în absența oricăror relații comerciale sau financiare care ar putea fi interpretate ca un potențial 

conflict de interese. 

 


