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REZUMAT (9pt, bold, capitals, left)  

Rezumatul cuprinde obiectivele si contributiile autorului la tema cercetată. Trebuie să includă informaţii suficiente 

pentru ca cititorii să poată judeca natura şi semnificaţia temei, corectitudinea metodologiei, rezultatelor şi concluziilor.  

(9pt, italics, justified)  

 

CUVINTE CHEIE (9pt, bold, capitals, left)  

4 până la 6 cuvinte cheie reprezentative pentru conţinutul articolului (9pt, italic, left) 

 

INTRODUCERE (10pt, bold, capitals, left) 

Se enunţă importanţa temei, scopul şi obiectivele lucrării şi se explică pe scurt abordarea folosită şi modul în 

care se va construi argumentaţia. 

Lucrarea trebuie redactată în limba română şi în limba engleză.  

Dimensiunea lucrării este de maximum 6 pagini redactate conform acestor instrucţiuni. (10pt) 

1. TITLU (10pt, bold, capitals, left) 
În cuprinsul lucrării se prezintă metodologia de cercetare utilizată, se realizează poziţionarea în literatura de 

specialitate şi se descriu contribuţiile studiului. 

1.1. Subtitlu (10pt, bold, left) 

Pentru tehnoredactarea articolului trebuie utilizat formatul: 

 Format A4 (297x210) 

 Margini: sus 4,5 cm, jos 4,5 cm, inside 4,0 cm, outside 4,0 cm, header 4,5 cm, footer 4,5 cm  

 Textul trebuie scris în Microsoft Word 2000 sau 2003 (se poate renunţa, avem instrumentarul de 

asigurare a compatibilităţii). 

 Font: Times New Roman, dimensiune 10, spaţiere între linii: un rând, aliniat Justified. 

 Redactarea se realizează într-o singură coloană, continuu, fără spaţii libere, cu excepţia rândurilor dintre 

titlurile de capitole şi text, dintre paragrafe sau dintre text şi figuri, tabele. 

Titlurile de capitole trebuie să aibă continuitate în numerotare, iar numărul subtitlurilor nu trebuie să fie 

mai mare de 2 (de exemplu, 1.2.1.), prezenţa şi numărul lor fiind la alegerea autorului.  

Referinţele vor fi citate folosind stilul Harvard. Exemple pentru situaţii în care lucrarea citata are: 

- un autor: „Curba cererii pentru ecoturism a continuat să fie crescătoare pentru următorii ani în ţările 

din ECE (Ionescu, 2009).”  

- doi autori: „Responsabilitatea socială corporatistă aduce avantaje economice importante (Panaitescu şi 

Popescu, 2010).”  

- mai mult de doi autori: „Popescu şi colab. (2001) consideră această formulare prea …..”;  

Paginile nu se numerotează 

Figurile, graficele, tabelele se aliniază la centru, se numerotează în ordinea apariţiei lor şi se formatează 

în negru şi alb. În cazul în care o figură este realizată în Microsoft Word, toate componentele grafice ale acesteia 

se vor grupa într-un singur obiect grafic (se selectează toate componentele grafice ale figurii, apoi clic dreapta şi 

opţiunea Grouping, apoi Group). Numărul tabelului, graficului sau figurii se prezintă înclinat, înaintea titlului; 

ambele vor fi plasate centrat deasupra tabelului. Numele tabelului, graficului sau figurii se prezintă îngroşat, cu 

acelaşi font ca şi textul articolului. Sursa (dacă este cazul) se plasează sub figură, tabel sau grafic, aliniată la 

stânga, 8pt. Fontul tabelelor să fie de acelaşi tip şi mărime ca în text. Tabelele se formatează stilul Elegant. 

Pentru tabele extrem de mari, se va utiliza o pagină întreagă (împreună cu titlul, sursa dacă este cazul şi legenda 

tabelului) şi o orientare adecvată a tabelului. Se poate folosi opţiunea „Heading rows repeat” din meniul „Table”, 

dacă tabelul nu încape pe o singură pagină. 

(10pt) 

Tabelul 1. Numele tabelului 

Nr. crt. Specificaţie Preţ (Euro) U.M. Cantitate 

1 Exporturi 1 250 Pachete  25 

2 Importuri 2 561 Pachete 12 

 (Sursa: Autor, 2004: 31) (8pt) 

(10pt) 
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În cazul figurilor/graficelor, numărul şi numele se trec sub figura, după precizarea sursei 

(10pt) 

 
 
(Sursa: Autor, 2004: 31) (8pt) 

Figura 1. Numele figurii 

(10pt) 

CONCLUZII (10pt, bold, capitals, left) 

Reflectă rezultatele analizei realizate în lucrare şi interpretarea semnificaţiei acestora sub raport teoretic şi 

practic. De asemenea, se precizează restricţiile şi posibilităţile de depăşire ale acestora prin studii ulterioare. 

(10pt) 

(10pt) 

BIBLIOGRAFIE (10pt, bold, capitals, left) 
 

Bibliografia cuprinde doar sursele citate în text. 

 

Referinţele se ordonează alfabetic, după numele primului autor 

 

Stil de redactare: Harvard 

 
 

Exemple: 

Articole în reviste: 
Harvard, I., Smith, J., Taylor, M. (2010). Editing journal articles, Scientific communication, 22 (5), pg.42-48. 

 

Cărţi: 
Harvard, I., Smith, J. (2008). Scientific communication in writting and oral: milestone sand principles for young 

researchers. PrenticeHall, New York. 

 

Pentru articole în volume de conferinţe 
Harvard, I., John, R., Smith, J. (2009). English communication for scientific workshops. In: Communicationand 

Research – contemporaryissues (J. Enrichand M. Ionescu  eds.), Economica Publishing, Bucharest, pg. 458-

463.  
 

Font: Times New Roman, 10; Paragraph: Justified, Hanging 0,5 cm.  

 

Atenţie! Lucrările care nu respectă normele de redactare a referinţelor 

bibliografice nu vor fi  acceptate pentru a fi publicate în volumul 

conferinţei. 
 

 
 


