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IN ATENTIA COLABORATORILOR : 

 
Revista “Ecos” publică lucrări originale, recenzii, traduceri si prezentari de organizatii nationale 

si internationale precum si personalitati din domenii ce interesează ecologia si domeniile 

adiacente. Lucrările vor fi transmise NUMAI prin e-mail, in format .doc la 

adresa :ecos_magazine@yahoo.com tehnoredactate în următoarele condiţii: 
-          Microsoft WORD.6 sau versiune ulterioară. 

-          Setări pagină: pagină A 4 (210 x 297 mm), cu marginile: Top 3.5 cm, Botton 7.5 

cm, Left 4 cm, Right 2 cm, Gutter 0, Header 4, Footer 1,25. 

-          Font Times New Roman (diacritice româneşti), dimensiune font 11 Normal. 

-          Spaţiere rânduri: la un rând (Single space). 

-          Indentare prima linie a paragrafului: 1 cm. 

-          Înaintea titlului lucrării se va lăsa un spaţiu liber, echivalent a 3 Enter Times 

New Roman 12 Bold. 

-          Titlul lucrării: centrat, majuscule, 12 Bold. 

-          Numele autorului (autorilor): centrat, 10, prenumele Normal, numele cu 

majuscule, instituţia în notă la subsol, cu 9 Normal. 

-          Eventuale subtitluri: 11 Normal Bold. 

-          Tabelele în Times New Roman 10 Normal, single space; să nu depăşească 

marginile paginii, iar cele care depăşesc vor fi trecute în pagină landscape, în fişier 

separat. 

- Maximum trei articole pe autor/co-autor vor fi publicate in acelasi numar al 

revistei 

-       Exceptie facand recenziile si articolele  aniversare, toate articolele trebuie sa 

contina un minim de trei (3) pagini. Recomandam ca articolele sa nu depaseasca 15 

pagini. Articolele ce se incadreaza in aceasta limita vor fi publicate integral in revista 

tiparita. Articolele ce depasesc limita de 15 pagini vor fi publicate integral numai pe 

website-ul revistei, urmand ca in revista tiparita sa fie publicate doar 15 pagini cu 

trimitere la varianta online a revistei. 
-          Numele fişierului nu va conţine diacritice româneşti; este recomandat ca numele 

fişierului să corespundă cu numele articolului si primului autor al lucrării (fără diacritice 

româneşti). Este in mod DEOSEBIT recomandat ca fiecare articol sa contina o nota 

bibliografica si un rezumat in limba engleza! 

ATENTIE: NU VOR FI PUBLICATE ARTICOLELE FARA REZUMAT IN 

ENGLEZA SI NOTA BIBLIOGRAFICA!   Va multumim ! 
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