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INTRUCŢIUNI DE REDACTARE A ARTICOLULUI

Lucrările vor fi redactate, în întregime, în limba română, obligatoriu cu diacritice, într-
un număr de cel mult 8 pagini;
Marginile textului: 5,5 cm. jos, 5,5 cm sus, 4 cm. lateral dreapta, 4 cm. lateral stânga,

în format A4, format doc. (nu versiune PDF);
Lucrarea va fi redactată, în întregime, numai cu fontul times new roman, la un rând;
Titlul lucrării se scrie justify, bold, caps look, size 14;
Numele autorului/autorilor se scrie centrat, la două rânduri de acesta, size 12.

Fiecare lucrare va avea un cadru didactic coordonator, care va fi mentionat
alaturi de autorul lucrarii.
Afilierea instituţională (centrat, Times, bold, size 12)
Rezumatul/abstact: se va efectua o scurtă prezentare a lucrării în max. 300 de cuvinte,

numai în limba engleză, la două rânduri de numele autorului, italic, size 11;
Cuvinte cheie: între 3-5 cuvinte-cheie reprezentative care să individualizeze subiectul

abordat în lucrarea ştiintifică (italic, size 11);
Redactarea textului lucării la 2 rânduri de cuvinte-cheie, size 12, justify, la un rând,

structurat obligatoriu pe următoarele părţi:
 Introducere ;
 Conţinutul lucrării, care poate cuprinde secţiuni cu titlu bine definit;
 Concluzii – cel mult 15 randuri;
 Lista bibliografică finală- trebuie grupată la un rând, în ordine alfabetică

după numele autorului, pe următoarele părţi, după caz: Tratate, cursuri,
monografii [autor, titlul cărţii (scris italic), editura, localitatea, anul
publicării]; Articole ştiinţifice [autor, titlul articolului (scris italic), numarul si
anul publicării revistei]; Legislaţie, Pagini web.

Notele bibliografice se vor trece în subsolul paginii, în ordinea utilizării lor, size 10.
Pentru citările din carţi sau reviste se va nota: autorul (Nume, prenume), titlul
volumului în care a apărut (carte/simpozion/revistă etc), editura, locul, anul, pagina sau
intr-o altă formă consacrată (Oxford, Harvard etc.). Precizarea paginii: „p.“ când este
vorba despre o singură pagină, „pp.“ când este vorba despre mai multe. Indicaţiile în
latină (idem, op. cit., ibid., sqq etc.) cu italic. Într-o listă bibliografică fiecare intrare se
încheie cu punct;
Nu vor fi publicate lucrările care conţin scanări.


