
 
 
 

 

 

 

 

Parametrii și cerințe pentru lucrarea scrisă   

 

• evidențierea rolului standardelor și standardizării în subiectul ales și a modului în care 

acestea pot rezolva diverse probleme ce ar putea fi specifice orașului viitorului (de 

exemplu cum pot ajuta standardele la integrarea serviciilor în orașul viitorului, la 

managementul structurilor critice, comunicarea dintre diferite tipuri de echipamente, 

la automatizări, la eficiența energetică etc);  

• originalitatea lucrării care să dovedească imaginația autorului prin relevarea ideilor, 

în raport cu tematica lucrării;  

• limbaj corect, clar, coerent, decent, care să dovedească ințelegerea de către autor a 

subiectului; 

• lucrarea va avea un titlu, urmat de prenumele și numele studentului, 

specializarea/secția și anul de studiu și va fi structurată în trei părți: introducere, 

corpul lucrării și concluzie.   

 

Recomandarea noastră  

Imaginați-vă cum va evolua orașul vostru, cum vor evolua serviciile, care vor fi beneficiile 

și provocările, cum ar putea standardele să ajute la rezolvarea lor și ce fel de standarde ar 

fi necesare. Este recomandat să abordați conceptele care sunt incluse și necesare în orașul 

viitorului: 

• transportul public inteligent și facilitățile; 

• aprovizionarea și consumul de apă; 

• canalizarea; 

• serviciile medicale; 

• energia și managementul acesteia;  

• alimentele și siguranța acestora;  

• securitatea și comunicarea.  

  

 

 

 

 

CERINȚE LUCRARE  

STANDARDELE ÎN ORAȘUL VIITORULUI - ORAȘUL 

INTELIGENT 



 
 

Reguli de redactare  

• Lucrarea trebuie scrisă pe format A4: 

Cu caractere Times New Roman, 12, la 1,5 rânduri;   

• Lucrarea se va redacta în limba română folosind diacriticele specifice;  

• Marginile paginilor: 2,5 cm stânga, 2 cm dreapta, 2 cm sus, 2 cm jos, folosind 

opțiunea ”stânga-dreapta” (Justify); 

• Paginile se vor numerota cu cifre arabe, în partea centrală de jos;   

• Paragrafele vor fi marcate prin alineat și fără spațiu între ele;  

• Titlurile vor fi scrise cu bold, la două rânduri distanță față de textul anterior și la 

un rând distanță față de textul ulterior;   

• Figurile și tabelele care ajută la prezentarea lucrării, se numerotează cu cifre 

arabe precedate de cuvântul ”figura”, respectiv “tabel”, în ordinea inserării. Când 

este cazul după explicarea figurii/tabelului se va trece, între paranteze, autorul, 

anul de apariție a lucrării din care figura/tabelul a fost preluată, precum și 

numărul paginii;  

• Bibliografia este cea care încheie lucrarea și cuprinde lista tuturor surselor de 

informaţie utilizate de către autor pentru redactarea lucrării.   

 

Se vor respecta drepturile de autor conform legislației în vigoare.  

 

Transmiterea lucrărilor: prin poștă în plic închis, printate față/verso la adresa Mendeleev, 

21-22, Sector 1, București, cod poștal 010362 (în atenția dnei Speranța Stomff) sau prin 

e-mail, în format PDF, la adresa: speranta.stomff@asro.ro 

Informații despre participant: Numele complet al autorului, facultatea/specialitatea, 

anul, nr. de telefon, email.  

Termen limită: 15 septembrie 2018.  

Pentru informații suplimentare: speranta.stomff@asro.ro, tel. 0748 112 156.  

Evaluarea lucrărilor se va face de către o comisie organizată în cadrul ASRO pe bază de 

punctaj. Modul de evaluare și lista membrilor Comisiei de evaluare vor fi publicate pe site-

ul www.asro.ro. 

Rezultatele finale vor fi afișate pe site-ul www.ziuastandardizarii.ro și www.asro.ro 

 

Câștigătorii vor fi premiați în mod oficial în cadrul evenimentului aniversar ASRO 

din data de 12 octombrie de la Hotel InterContinental.  
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