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Articolele se vor redacta si in limba romana si in limba engleza.
Va rugam sa manifestaţi foarte mare grija pentru corectitudinea traducerii
in limba engleza.

Titlul lucrării
Se va scrie cu Times New Roman, caracter 12, bold, centrat în partea de sus a paginii. El se
va scrie cu majuscule.
Autorii lucrării
Numele lor se va scrie sub titlul lucrării (bold), spaţiat la un rând, aliniat la stânga,
precizându-se una sub alta: titlul ştiinţific, universitatea, adresa, ţara şi e-mailul. Se va folosi
Times New Roman, caracter 12, cu litere mici.

Exemplu:
Prenume NUME (autor 1)
Doctorand, Academia de Studii Economice din Bucureşti
Piaţa Romană, nr. 6, Sector 1, Bucureşti, România
Email: adresă@deemail.ro
Rezumatul lucrării
Rezumatul trebuie să cuprindă informaţii suficiente pentru ca cititorii să poată aprecia natura
şi semnificaţia subiectului, caracterul adecvat al metodei de cercetare, rezultatele şi
concluziile lucrării. Rezumatul nu este o introducere, acesta prezintă în sinteză rezultatele
esenţiale ale cercetării şi nu enumeră doar problemele prezentate în lucrare.
Rezumatul se va scrie cu Times New Roman, caracter 10, italic. Este necesar ca el să aibă un
număr
de
200-250
de
cuvinte,
spaţiate
la
un
rând.

Cuvinte cheie
Selectaţi 4 – 7 termeni cheie (cuvinte sau expresii) care surprind esenţa lucrării. Enumeraţi
aceşti termeni în ordinea descrescătoare a importanţei lor.
Clasificare JEL
Pentru aceasta consultati clasificarea JEL, articolul putându-se încadra fie la o singura
categorie sau la mai multe.

Introducerea
Funcţia acesteia este de a stabili contextul lucrării prezentate. Ea se realizează prin aducerea
în prim plan a literaturii de specialitate (citate) şi prin sintetizarea accepţiunii actuale a
problemei investigate.
Formulaţi scopul lucrării sub forma unor ipoteze, întrebări sau probleme pe care le trataţi şi
explicaţi pe scurt modul de abordare şi argumentele necesare. Ori de câte ori este posibil
prezentaţi rezultatele pe care studiul le poate revela (demonstra).
Corpul lucrării
Organizaţi cu grijă corpul lucrării utilizând titluri şi subtitluri pentru a accentua atât conţinutul
cât şi claritatea acesteia. Aveţi în vedere următoarele: utilizaţi terminologia recunoscută a
domeniului pentru a descrie orice subiecte sau proceduri experimentale folosite pentru
colectarea şi analiza datelor; includeţi metode detaliate, astfel încât cititorii să poată urmări
prezentarea materialului; formulaţi rezultate în mod clar şi succint; analizaţi şi interpretaţi
amănunţit implicaţiile rezultatelor cercetării şi impactul acestora, atât global cât şi specific.
Textul lucrării se va scrie cu Times New Roman, caracter 10, spaţiat la un rând. Tabelele şi
figurile să fie dimensionate şi plasate în corpul lucrării aşa cum doresc autorii să apară în
revistă. Trebuie avut grijă ca acestea să se încadreze pe o singură pagină. Conţinutul lor se va
scrie cu Times New Roman, caracter 10, iar titlul coloanelor tabelelor se va scrie cu Times
New Roman, caracter 10, bold.
Titlul şi numărul tabelelor vor fi poziţionate deasupra acestora, iar titlul şi numărul figurilor,
sub acestea. Atunci când este cazul se va menţiona şi sursa. Numărul tabelelor şi figurilor va
fi amplasat în corpul textului, într-o paranteză, acolo unde se fac referiri la ele, de exemplu:
(fig. nr. 1); (tabel nr. 1)
Graficele trebuie să fie clar executate astfel încât să ofere copii alb-negru cât mai lizibile.
Numerotaţi toate ecuaţiile şi formulele folosite plasând numerele lor în paranteze, în dreapta
acestora.
Explicaţi abrevierile şi acronimele prima dată când apar în corpul textului, chiar dacă au fost
definite în rezumat.
Nu folosiţi note de subsol sau note la finalul lucrării (endnotes).
Concluzii
O secţiune de concluzii este necesară. Concluziile pot recapitula punctele principale ale
lucrării, dar nu trebuie să reproducă rezumatul. Ele pot cuprinde aspecte legate de importanţa
lucrării sau pot oferi sugestii referitoare la aplicaţii ale acesteia sau direcţii de extindere a
cercetărilor.
MULŢUMIRI/ Acknowledgements
În măsura în care doriţi să mulţumiţi unor persoane sau instituţii care au contribuit la
realizarea articolului, puteţi să o faceţi în această parte a lucrării. Nu trebuie să aveţi mai mult
de 4 rânduri. În cazul în care articolul este publicat în proiectul FSE vă rugăm să utilizaţi
sistemul de mulţumire transmis.
Bibliografie

Referinţele bibliografice, din introducere sau corpul lucrării, se fac utilizând sistemul de citare
Harvard,
ale
cărui
exemplificări
le
puteţi
găsi
la
http://www.library.uwa.edu.au/help/guides/harvard_citation_style.
Bibliografia utilizată va fi aşezată la sfârşitul lucrării în ordine alfabetică după primul autor,
conform sistemului Harvard de citare.

Precizări importante
Articolele trebuie să aibă între 4 şi 10 pagini, pe formatul A4, scrise cu Times New
Roman, caracter 10.
Marginile paginii A4 trebuie să fie de 2,5 cm.
Lucrările trimise trebuie să fie formatate în Word cu extensia doc. (NU MAI
SALVAŢI ÎN DOCX sau PDF).
Articolul în română va fi redactat cu diacritice.
Vă rugăm să subliniaţi cu ROŞU elementele modificate după review-ul primit.

Vă rugăm să refaceţi şi varianta in limba engleză şi să verificaţi
corectitudinea traducerii

MODEL prima pagină
TITLUL ARTICOLULUI
Prenume NUME (autor 1)
Doctorand, Academia de Studii Economice din Bucureşti
Piaţa Romană, nr. 6, Sector 1, Bucureşti, România
Email: adresă@deemail.ro
Rezumatul lucrării (Times New Roman, 11p, Bold)
Rezumatul trebuie să cuprindă informaţii suficiente pentru ca cititorii să poată aprecia natura şi
semnificaţia subiectului, caracterul adecvat al metodei de cercetare, rezultatele şi concluziile lucrării.
Rezumatul nu este o introducere, acesta prezintă în sinteză rezultatele esenţiale ale cercetării şi nu
enumeră doar problemele prezentate în lucrare.
Rezumatul se va scrie cu Times New Roman, caracter 10, italic. Este necesar ca el să aibă un număr
de 200-250 de cuvinte, spaţiate la un rând.

Cuvinte cheie: cuvânt 1, 2, 3.
Clasificare JEL: M1, ….

