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Abstract
Acest fişier prezintă macheta de completare a articolului pentru revistă. Revista va fi
publicată la Editura Universităţii din Oradea, acreditată C.N.C.S.I.S. exact în acest format.
Manuscrisul în format MS Word va trebui scris în conformitate cu instrucţiunile din această
machetă. Autorul nu va avea de făcut decât să scrie conţinutul articolul înlocuind titlurile şi
paragrafele fără să schimbe formatul prezentat în această machetă. Articolul va fi redactat în limba
engleză. (rezumatul va avea maxim 300 cuvinte, minim 150 cuvinte).
Key words: (maximum 6): correlation, climate-yield, irrigation, de Martonne aridity index wheat,
crop rotation

INTRODUCTION

Este de dorit ca autorii să trimită articolul scris şi verificat cu atenţie.
Materialele trimise cu erori de scriere sau gramaticale nu vor fi acceptate.
Autorii se vor limita la minimum 4 pagini şi maximum 8 pagini, prezentând
rezultatele cât mai concis posibil. Obligatoriu numărul paginilor trebuie să
fie par.
MATERIAL AND METHOD

Scrierea articolului se va face astfel încât citirea acestuia în volumul
de lucrări să fie cât mai cursivă. Acest lucru se poate obţine dacă se va
urmări cu stricteţe formatul impus de fişierul machetă de faţă. Rugăm notaţi
următoarele detalii: această machetă este un fişier MS WORD format A4 cu
marginea sus şi jos de 4,5 cm la stânga, dreapta de 4 cm. Pentru Header şi
Footer avem dimensiunea de 3,7 cm.
Toate paragrafele de text vor fi scrise la un rând, cu prima linie având
un aliniat (tab) de 1 cm. O spaţiere dublă între rânduri se va folosi înainte şi
după titluri şi subtitluri de capitol aşa cum este arătat în acest exemplu.
Poziţionarea şi caracterele titlurilor şi subtitlurilor vor urma acest exemplu.
Nu se vor lăsa spaţii între paragrafe.
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Utilizând această machetă, marginile vor fi setate automat, autorul
urmând să înlocuiască numele autorilor în ordinea din articol precum şi
titlul lucrării folosind acelaşi format din această machetă.
RESULTS AND DISCUSSION

Lucrările vor cuprinde date originale, şi se vor redacta numai în
limba engleză, la un rând, cu editorul de texte Word.
Articolul se va scrie cu un font Times New Roman 12. Indicii şi
exponenţii se vor scrie cu o dimensiune de 10.
Figurile şi tabelele care nu sunt citate în text nu se vor prezenta în
articol. Tabelele şi figurile se vor prezenta imediat după prima referire a lor
în text. Toate figurile şi tabelele vor fi numerotate cu cifre arabe ca în acest
exemplu. Denumirea tabelelor se va face deasupra acestora, aliniat la
dreapta.
Table 1
Titlul tabelului
Font
Times New Roman 10 sau 8
Times New Roman 10 sau 8

Denumirea figurilor se va face sub acestea, centrat.
Water consumption (m3/ha)
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Fig. 1. The link between ....
CONCLUSIONS

Referinţele bibliografice din text se vor face între paranteze, de
exemplu (Domuţa et al., 2009). Referinţele vor trebui să apară în ordinea
alfabetică.
Câteva exemple de referinţe bibliografice sunt prezentate în
continuare.
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Observaţii!!!!
Lucrarea se va salva (în word 2003) cu numărul secţiunii
urmat de forma de prezentare si numele primului autor.
Exemplu:
2ODomuta.doc; 1PDomuta.doc

Lucrarea va avea obligatoriu un număr par de
pagini (minim 4, maxim 8 !!)
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