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Instrucţiuni pentru redactarea lucrărilor în extenso 

 
  

SIE 2018 
 
 

1.- Lucrările în extenso, redactate în limba română sau engleză, vor fi transmise prin e-mail, atât în format .doc 

cât şi în format .pdf la adresa de email office@sier.ro (Subject: SIE 2018 - Referatul in extenso), până la data de 

5 IULIE 2018.  Lucrările transmise după această dată nu vor fi acceptate. 

2.- O lucrare va avea max. 8 pagini (inclusiv tabele şi figuri) şi va fi redactată în MS Word 2007 sau o versiune 
anterioară, format A4, cu următoarele margini (page setup): sus şi jos 3 cm, stânga şi dreapta 2,5 cm (a se vedea 

referatul-model de pe site-ul www.sier.ro, rubrica SIE 2018/Call for Papers). 

3.- După un rând liber, se scrie titlul lucrării, centrat, cu majuscule, utilizând fontul Times New Roman 14 Bold, la 1 
rând. 

4.- Sub titlu, după un rând liber, se vor scrie (centrat, fontul Times New Roman 10, la 1 rând): titlul stiinţific şi/sau 
profesiunea, numele şi prenumele complet al autorilor, numele şi adresa unităţii unde îşi desfăşoară activitatea, 
telefon, fax şi e-mail. 

5.- Sub coordonatele specificate la pct. 4, după 1 rând liber, se va edita un rezumat de max. 10 rânduri (inclusiv 
cuvinte - cheie), redactat în limba engleză pe o singură coloană, (font Times New Roman 10 Italic, la 1 rând, 
paragraf stânga - 0,6 cm, dreapta - 0,6 cm, aliniere - justified). 

6.- Sub rezumat, după două rânduri libere, va fi redactat conţinutul propriu-zis al referatului, după cum urmează:  
a).- Editarea se va realiza pe două coloane cu lăţimea de 77,5 mm, distanţate la 5 mm, utilizând fontul Times New 
Roman 10, cu spaţiul de 1 rând. Pe ultima pagină, cele două coloane vor fi egalizate. Tab-ul va fi de 0,6 cm. 
b).- Titlurile capitolelor vor fi scrise cu majuscule şi numerotate cu cifre arabe. Titlurile subcapitolelor se vor scrie 
cu sentence case şi se vor numerota tot cu cifre arabe, pe max. 3 niveluri (ex. 2.2.1), utilizând fontul Times New 
Roman 10 Bold. Înainte şi după titlul fiecărui capitol şi subcapitol se va lăsa un spaţiu de 1 rând. 
c).- Formulele vor fi centrate pe lăţimea coloanei şi numerotate cu cifre arabe între paranteze rotunde, aliniate la 
dreapta. 
d).- Figurile şi tabelele vor fi incluse în text, eventual pe lăţimea ambelor coloane, vor fi numerotate cu cifre arabe şi 
însoţite de un text explicativ redactat cu fontul Times New Roman 10, la 1 rând. 
e).- În lucrare nu vor fi prezentate demonstraţii matematice, ci numai formulele strict necesare înţelegerii. 
f).- Bibliografia (de asemenea, redactată pe 2 coloane) va fi parte componentă a conţinutului propriu-zis al 
referatului şi se va redacta/numerota respectând normele specifice de redactare. Referirile din text la sursa 
bibliografică se vor face prin indicarea numărului corespunzător încadrat între paranteze drepte. 

7.- Rezumatele anexate Fişei de participare se vor redacta în limba română şi vor fi transmise până 

la 14 IUNIE 2018, prin e-mail (la adresa: office@sier.ro), fax (021-206.11.73) sau prin poştă la adresa: 

S.I.E.R. (Pentru SIE 2018) 

Sos. Stefan cel Mare nr.15, Bl.15, Sc.E, Etaj 3, Apt. 12, Sector 2 

020123 Bucureşti  
Pentru a obţine informaţii suplimentare va rugăm să apelaţi următoarea persoanǎ de contact: Dr. ing. Fănică Vatră  

Tel: 0722.361.954, Fax: 021-212.2005, e-mail: office@sier.ro 
Alte date de contact sunt permanent prezente/actualizate pe site-ul SIER, la rubrica "Contact". 

 

Vă aşteptăm !Vă aşteptăm !Vă aşteptăm !Vă aşteptăm !    


