
REGULAMENTUL 

 de editare a revistei    

„Buletinul INCERCOM” 
 

Buletinul Institutului de Cercetări Ştiinţifice de Construcţii „INCERCOM” ÎS – 

„Buletinul INCERCOM” publică în cele două numere anuale articole originale 

teoretice, rezultate ale cercetării şi analize în domeniile de interes – urbanism şi 

amenajarea teritoriului, arhitectură şi construcţii. 

Lucrările ştiinţifice prezentate pentru publicare trebuie să corespundă 

exigenţelor stabilite în “Regulamentul privind publicaţiile ştiinţifice şi 

ştiinţifico-metodice” aprobat de CNAA RM prin Hotărîrea nr.AT-8/1-2. 

Componentele structurale ale articolului ştiinţific trebuie să includă: 

- rezumatul;  

- cuvintele-cheie;  

- introducere; 

- metode şi materiale aplicate; 

- rezultate obţinute şi discuţii;  

- concluzii; 

- referinţe bibliografice. 

 

Este necesară respectarea convenţiilor editoriale: titlurile articolelor, rezumatele şi 

referinţele să fie clare, informative, corecte, complete, autorii să poată fi identificaţi 

prin titlul şi gradul ştiinţific, afilierea instituţională, țara, şi adresa de e-mail. 

Lucrările vor fi originale și nu vor fi publicate în alte culegeri. 

Articolele pentru publicaţie pot fi scrise în limbile română, engleză sau într-o 

altă limbă de circulaţie internaţională. 

Cel puţin titlurile, rezumatele şi cuvintele-cheie (3-5cuvinte) ale articolelor 

trebuie să fie obligatoriu în limba română, limba engleză şi suplimentar se permite 

într-o altă limbă de circulaţie internaţională. 

Articolul trebuie să fie început cu rezumat (pînă la 200 cuvinte). Volumul 

articolului ştiinţific variază între 5-10 pagini. Nu se recomandă ca un articol de 

volum mic sau mediu să aibă mai mulţi coautori, deoarece aportul lor la elaborarea 

lucrării poate fi contestat. 

Pentru publicaţii autorii prezintă la colegiul redacţional o copie electronică a 

articolului finalizat pentru tipar în format electronic (Microsoft Word Document) 

însoţit de o scurtă prezentare a autorului și Declaraţia (Anexa nr.1) privind 

responsabilitatea pentru autenticitatea materialului la adresa:  

MD-2043, Chişinău, str. Independenței 6/1, ICŞC “INCERCOM” ÎS, 

tel.+373(22)559147, e-mail: ludmila.cartofeanu@mail.ru 

mailto:ludmila.cartofeanu@mail.ru


Contribuțiile primite spre publicare vor fi supuse sistemului evaluarii, 

care va fi consultat la secţiunea “Procesul de recenzare”din “Politica 

editoriala" a Buletinului INCERCOM http://www.incercom.md/?id=6 

În urma procesului de evaluare, care va dura aproximativ 40 zile, autorii vor 

fi informați despre statutul lucrării. 

Articolele, ce nu corespund cerinţelor menţionate mai sus, vor fi returnate 

autorilor pentru modificările necesare, conform observațiilor făcute de referenți. 

Structura referinţei bibliografice în articole trebuie prezentată în 

conformitate cu Hotărîrea Comisiei de Atestare a CNAA nr.AT03 din 23 

aprilie 2009. 

La întocmirea articolului în format electronic autorii trebuie să respecte 

următoarele instrucțiuni de tehnoredactare: 

 

Lucrările vor fi prezentate în format A4, cu marginile de 2,5 cm pe toate laturile. 

3 rânduri libere de la începutul paginii. 

 

TITLUL LUCRĂRII Times New Roman 13, bold, majuscule, center, distanța 

dintre rînduri 1,0. 

 

1 rând liber.  

 

NUME, PRENUME autori, numele se scrie cu majuscule, perenumele se scrie cu 

majusculă doar prima literă. Arial 11, center, bold, italic; 

titlul şi gradul ştiinţific, adresa de e-mail - Arial 11, center, bold, italic;  

afilierea instituţională - Arial 11, center, italic; 

dacă sunt mai mulţi autori separarea se face prin virgulă, distanța dintre rînduri 1,0. 

 

2 rânduri libere. 

 

REZUMAT - cuvântul "Rezumat" se va scrie cu Times New Roman 12, bold, 

italic, center, prima literă va fi majusculă); 

textul rezumatului - Times New Roman 12, primul rând cu identare un 

TAB, italic, justify, distanța dintre rînduri 1,0.  

 

CUVINTE CHEIE – cuvîntul ”cheie” se va scrie cu identare de 1 TAB, prima 

literă va fi majusculă și urmate de două puncte, Times New Roman 12, bold. 

Textul va scris cu Times New Roman 12, distanța dintre rînduri 1,0. 

 

1 rând liber. 

 

ABSTRACT - cuvântul "Abstract" se va scrie cu Times New Roman 12, bold, 

italic, center, prima literă va fi majusculă);  

textul abstractului (în limba engleză, Times New Roman 12, primul rând cu 

identare un TAB, italic, justify, distanța dintre rînduri 1,0. 

http://www.incercom.md/?id=6


 

CUVINTE CHEIE – cuvîntul ”Keywords” se va scrie cu identare de 1 TAB, 

prima literă va fi majusculă și urmate de două puncte, Times New Roman 12, bold. 

Textul va scris cu Times New Roman 12, distanța dintre rînduri 1,0. 

 

2 rânduri libere.  

 

TEXTUL LUCRĂRII – denumirea capitolui se va scrie cu bold, center, Times 

New Roman 12, după denumirea capitolului se lasă două rînduri;  

textul lucrării - se va scrie cu Times New Roman 12, distanța dintre rînduri 1,5. 

 

1 rând liber. 

 

BIBLIOGRAFIE - denumirea va fi scrisă cu Times New Roman 12, prima literă 

va fi majusculă, center, bold, italic, între titlu (bibliografie) și referințe 

bibliografice se lasă un rînd liber; 

lista bibliografică - textul va fi scris cu Times New Roman 10, distanța dintre 

rînduri 1,0. (justify, sub forma: nr. crt., autor [i], nume, iniţiala prenumelui-titlu 

sursă bibliografică, editura/volum/revista, locul apariţiei, anul apariţiei, paginile 

referite din lucrarea bibliografică).  

 

FIGURILE ŞI TABELELE VOR FI INSERATE ÎN TEXT sub următoarea 

formă: înainte și după fiecare tabel, figură și formule matematice incluse în text se 

lasă cîte un rînd liber;  

figurile trebuie numerotate cu cifre arabe și sunt amplasate sub fugură: ex. 

Figura 1. (cu denumirea completă). Denumirea figurii se scrie cu Times New 

Roman 10, italic, center; 

tabelele trebuie numerotate cu cifre arabe și sunt amplasate deasupra 

tabelului: ex. Tabelul 1. Denumirea tabelului se scrie cu Times New Roman 10, 

italic, sînga, exceptînd capul de tabel - cu bold. 

Formule matematice se scriu center.   

 

Nu se vor numerota paginile.  

 

Autorii sunt rugați să respecte legislația privind drepturile de autor, evitând 

total orice formă de plagiat. 

Întreaga responsabilitate pentru exactitatea calculelor, datelor experimentale, 

afirmaţiilor ştiinţifice şi traducerea lucrărilor revine autorilor. 

Materialele trimise redacției spre publicare nu pot face obiectul ofertei către 

alte publicații decât în cazul refuzului publicării acestora. 

Pentru a facilita apariția la timp a volumului, rugăm să se respecte 

instrucţiunile de tehnoredactare și termenul limită de trimitere a lucrărilor. 



Autorii articolelor publicate vor primi cîte un exemplar gratuit din numărul 

revistei, în care acestea au apărut. 

  

                                                                                                   

                                                                                            Colegiul de redacție  

                                                                                 al Buletinului INCERCOM 
 

 

 

 
                                                                                                                 Anexa nr. 1 

 

DECLARAŢIE 

cu privire la 

originalitatea propunerii de articol 
 

În baza ”REGULAMENTULUI  de editare a revistei „Buletinul INCERCOM”, 

declar, pe proprie răspundere, că lucrarea cu denumirea 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

și volumul de__ pagini A4,  prezentată la Colegiul editorial al revistei „Buletinul 

INCERCOM”, este autentică şi nu a mai fost editată în alte publicații. 

Am luat cunoştinţă de Politica editorială şi de ”REGULAMENTULUI  de 

editare a revistei „Buletinul INCERCOM”” (de pe site-ul 

http://www.incercom.md/) şi mă oblig să respect prevederile acestora.  

În cazul dovedirii falsului în declaraţii, sînt conștient  de consecinţele 

prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 

Numele, prenumele ……………………………………………………………….  

Gradul științific/didactic/academic ..................…………………………………… 

……………………………...……………………………………………………... 

Funcția…………………………………………………………………………….. 

Instituția…………………………………………………………………………… 

 

Semnătura………………………….  

Data……………………………….. 

http://www.incercom.md/

