
Reguli minimale pentru scrierea articolelor, 

în vederea publicãrii în RRPI

I. Elemente obligatorii

a) Formatul documentului: A4

b) Structura articolului

     Elemente obligatorii:

- Titlul articolului

- Titlul(rile) deþinut(e) de autori, cum ar fi „Dr.” etc.; nume autor(i); dacã autorul

sau autorii sunt din instituþie (OSIM);

- Rezumatul articolului în limba românã;

- Rezumatul articolului în limba englezã (dacã este posibil).

II. Depunerea articolelor

Articolele pot fi depuse în format digital: .rtf, .doc, .docx. Pot fi trimise prin poºta

electronicã, pe adresa: rrpi@osim.ro, sau pe suport electronic (CD-R, DVD-R), însoþite de

varianta pe hârtie, semnatã de autor(i).

Tehnoredactarea articolelor

Deoarece articolele pentru revistã vor fi îmbinate într-un singur document, este

necesarã respectarea urmãtoarelor reguli de tehnoredactare:

1. Formatarea paginii:

- Format paginã:  A4;

- Margini: Sus, Jos, Stânga, Dreapta: 2 cm;

- Orientare: Portret.

2. Formatarea textului:

- Font: Arial, 12 pt;

- Paragrafe indentate cu tabulator; NU se face indentare cu SPACEBAR.

- Delimitarea a douã paragrafe se face cu tasta ENTER.

- Distanþa dintre rânduri: 1,5 cm.

- Aliniere: full text.

3. TEXTUL TREBUIE SÃ CONÞINÃ, OBLIGATORIU, DIACRITICE.

4. Note de subsol:

- Font: Arial, 10 pt.

- Distanþa dintre rânduri: 1,0 cm.

Notele se pun în josul paginii aferente, nu la sfârºitul capitolului sau lucrãrii.

mailto:rrpi@osim.ro


Toate notele menþionate pe o paginã trebuie sã se regãseascã în subsolul paginii

respective.

Numerotarea notelor de subsol este continuã de-a lungul întregii lucrãri; aceasta nu

începe cu numãrul 1 la fiecare paginã nouã.

5. Bibliografie

- Font: Arial, 12 pt;

- Distanþa dintre rânduri: 1,0 cm.

Intrãrile bibliografice se pun în ordinea alfabeticã a numelui autorilor (numele de

familie). Se va încerca sã se dea numele întreg al autorului, nu doar iniþialele numelui.

În bibliografie se trec doar sursele care au fost citate în cadrul lucrãrii.

La numele autorilor din bibliografie sau la notele de subsol nu se pun titlurile deþinute

de autori, cum ar fi „Dr.” etc.

6. Figuri, fotografii, reprezentãri grafice etc.

Imaginile trebuie sã se regãseascã în textul articolului, la locul prevãzut, ºi sã nu fie mai

mici de 7x10 cm. Calitatea lor trebuie sã fie suficient de bunã pentru a putea fi imprimate color

ºi/sau alb-negru. Imaginile vor fi însoþite în mod obligatoriu de legende.

III. Informaþii generale despre articolele publicate

Articolul(ele) trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele cerinþe:

- sã reflecte tematica specificã a revistei;

- sã comporte un caracter ºtiinþifico-practic;

- în cazul în care autorul a utilizat materiale din anumite surse, aflate sub

incidenþa semnului de protecþie a dreptului de autor, este necesar sã fie fãcute 

trimiterile de rigoare, sau sã se indice ediþiile respective în lista bibliograficã.

Lucrãrile propuse trebuie sã fie originale sau traduceri!

IV. Norme de editare a articolului

Trebuie adoptate normele ortografice ale Academiei Române (â, sunt etc.).

Pauza: nu se foloseºte înainte, ci dupã semnele de punctuaþie (.), (,), (:), (;), (!), (?). 

Atenþie! A nu se folosi pauza dublã.


