
 REDACTAREA LUCRĂRILOR 

o Cerinţe de tehnoredactare 

- Lucrările vor fi redactate în Microsoft Word 2003, Format A4, Margini 2 cm (stânga, dreapta, 

sus şi jos), font Times New Roman.     

                                                                                        

o Titlu şi autor  

- Titlul va fi scris cu majuscule – font Times New Roman, 14 pt, Bold, aliniat centrat.    

- La un rând sub titlu se va scrie numele şi prenumele autorului/ autorilor şi pe rândul următor 

şcoala de provenienţă - font Times New Roman, 12 pt, aliniat la dreapta. Dacă autorii provin din 

unități şcolare diferite, se va specifica instituţia pentru fiecare în parte.  

            

o Conţinutul lucrării: la două rânduri după numele instituţiei se va redacta lucrarea astfel: 

a. aranjarea textului în pagină - Justify    

b. fontul - Times New Roman, size 12  

c. distanţa între rânduri - single spacing 

d. numărul minim/maxim de pagini – 2/ 4 pagini  

e. paginile nu se numerotează   

f. se utilizează, obligatoriu, scrierea cu diacritice   

g. nu se scrie nimic în antet sau subsol     

h. imaginile vor fi încadrate în text       

                                   

o Bibliografia: se va trece la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică după modelul:            

a) pentru cărţi: nume, prenume, anul apariţiei, titlul cărţii (cu italice), editura, localitatea, nr.  

paginii/ paginilor (ex. Stancu, Ș. 1999. Relaţii publice şi comunicare. Bucureşti: Teora. pp 77-

81); 

  b) pentru articole: nume, prenume, titlul  articolului (cu italice), numele revistei, anul, volumul 

(nr.), paginile (ex. Huselid, M. The impact of human resource management practices on 

turnover, productivity and corporate financial performance. Academy of Management Journal. 

1995, Vol. 38, p. 70.). 

c) pentru surse electronice/ on-line: (ex. Nicolae, I. 2011. Comunicarea în educație. București: 

Millenium Design Group. http://mentoraturban.pmu.ro/sites/default/files/ResurseEducatie.pdf. 

http://mentoraturban.pmu.ro/sites/default/files/ResurseEducatie.pdf


[Interactiv] [Citat: 28 mai 2014.] sau ***Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020. 

http://www.minind.ro/propuneri_legislative/2014/snc_2014_2020.pdf [Interactiv] [Citat: 12 

decembrie 2015.])  

 

 PUBLICAREA LUCRĂRILOR 

Lucrările selectate care respectă condițiile de formă și conținut vor fi publicate în revista 

interactivă a cadrelor didactice “Confluențe (online)” - https://reflectiididactice.wordpress.com/ 

Notă: Nu se vor publica lucrările care nu respectă cerinţele de redactare descrise în cuprinsul 

acestui document și care nu au caracter de originalitate. 

 

 GRILA DE EVALUARE 

CRITERII DE VERIFICARE A LUCRĂRILOR TRANSMISE DE 

PARTICIPANŢI 
 

● Respectarea tematicii aferente secţiunii pentru care optează (importanţa ştiinţifică şi 

practică). 

● Contribuţia personală a autorului în tema abordată. 

● Redactarea lucrării conform cerinţelor de paginaţie, precum şi respectarea condiţiilor de 

realizare a lucrării. 

● Respectarea elementelor de conţinut: 20% noţiuni teoretice, 70%  noţiuni practice, 10% 

concluzii. 

● Gradul de aplicabilitate şi transfer în activitatea din şcoală. 

 

http://www.minind.ro/propuneri_legislative/2014/snc_2014_2020.pdf
https://reflectiididactice.wordpress.com/

