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Nume autor2 (Times New Roman, 11 pt, bold)  
Nume instituție (Times New Roman, 10 pt) 

E-mail: (Times New Roman, 10 pt) 

Nume autor  (Times New Roman, 11 pt, bold)  
Nume instituție (Times New Roman, 10 pt) 

E-mail: (Times New Roman, 10 pt) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1. Introducere/Introduction (Arial, 11 pt, Bold) 

Introducerea va fi redactată cu fontul Arial, 10 pt, şi va reflecta stadiul actual al cunoașterii, 
realizările existente în domeniu și detalierea obiectivelor lucrării. Introducerea trebuie să confere 
cititorului suficiente informații pentru a se familiariza cu conținutul propriu-zis al lucrării. 

2., 3., 4., ..., n. Secțiunile lucrării (Arial, 11 pt, Bold) precedate de o spațiere de 
18 pt înainte și 12 pt după. 

Conținutul lucrării va fi organizat pe secţiuni în funcție de preferința autorului, prin 
intermediul listelor ordonate (de tipul secţiunilor 2.,3., ..., n. şi/sau cu utilizarea subsecţiunilor de 
forma 2.1., 2.2., 2.n.) cu respectarea următoarelor reguli de editare: 

 se va urmări dimensionarea întregului articol (incluzând rezumatul, introducerea şi 
bibliografia) la un număr maxim de 12-13 pagini; 

 redactarea se va realiza în limba română sau engleză, în editorul de texte Microsoft 
Word, utilizând fontul Arial, dimensiunea 10 pt, aliniere Justify, spațierea între linii 
simplă. Lucrările care nu respectă aceste condiții privind redactarea vor fi trimise 
înapoi autorilor fără a mai fi supuse evaluării; 

 se va evita utilizarea stilurilor speciale (bold, italic, underline) în conținutul lucrării. 
Stilul Bold va fi utilizat doar pentru demarcarea titlurilor,  secţiunilor și 
subsecţiunilor lucrării, stilul Italic va fi utilizat pentru redactarea rezumatului și a 
cuvintelor cheie; 

 
1 Titlul va fi redactat în limba română sau engleză (limba în care va fi redactată lucrarea).. 
2  Secvenţa se va copia dacă există mai mulţi autori.  

Abstract 
Rezumatul lucrării va fi redactat cu fontul Arial, 10 pt, Italic. Rezumatul va fi 
încadrat de un chenar similar celui din prezenta machetă și va avea maxim 200 
de cuvinte. Redactarea se va realiza exclusiv în limba engleză chiar și pentru 
lucrările redactate în limba română şi va cuprinde informații despre: obiectivele 
studiului, premisele lucrării, metoda de cercetare, modul de culegere a 
informaţiilor, rezultatele preconizate şi concluziile rezultate în urma definitivării 
cercetării. 
 
Keywords: Cuvintele cheie vor fi redactate cu fontul Arial, 10 pt, Italic, 
separate de virgulă. Se recomandă să fie menționate între 3-5 cuvinte cheie. 
 

Rezumatul are ca scop principal evidenţierea relevanței şi calității 
studiului. Astfel, în cadrul acestui paragraf se recomandă evitarea utilizării 
citărilor bibliografice. 
 



  

 nu se va insera în cuprinsul lucrării numărul paginii şi niciun alt element de antet sau 
subsol, cu excepția notelor de subsol, care constituie parte integrantă a lucrării; 

 trimiterea lucrărilor spre evaluare se va realiza până la data de 15 decembrie 2021 
prin e-mail, pe adresa alina.barbuta@ubbcluj.ro, exclusiv în format Word 
(.doc/.docx); 

 autorii își asumă responsabilitatea în totalitate pentru conținutul lucrării, precum și 
pentru calitatea formulărilor exprimate în cuprinsul acesteia. Pentru aceasta, după 
acceptarea lucrării autorii vor semna și vor trimite editorilor o declarație pe propria 
răspundere; 

 editarea articolelor se poate realiza fie prin copierea conținutului articolului în cadrul 
acestui document, pentru fiecare secțiune în parte, fie prin crearea unui nou document 
care va respecta următoarele cerințe de formatare: Margini: 2,54 cm - sus, 2,54 cm - 
jos, 2,54 cm - stânga, 3,18 cm - dreapta; Orientare în pagină: portrait; Mărimea 
paginii: A4, Lățime: 21 cm, Înălțime: 29,7 cm; Dimensiunea antetului și subsolului: 
1,27 cm. 

n+1. Concluzii/Conclusions (Arial, 11 pt, Bold) 

Concluziile lucrării se vor numerota în continuarea celorlalte secțiuni ale lucrării. 
Concluziile trebuie să reflecte succint rezultatele autorului raportat la domeniul abordat și 

trebuie să constituie o sinteză a principalelor idei ce vizează contribuția sa proprie la dezvoltarea 
cercetării în domeniu.  

Această secțiune este obligatorie. 

BIBLIOGRAFIE/REFERENCES (Arial, 11 pt, Bold, Caps) 

Bibliografia nu se numerotează similar celorlalte secţiuni. Bibliografia va cuprinde 
formularea BIBLIOGRAFIE/REFERENCES (în funcție de limba de redactare), urmată de lista 
referinţelor, ordonată alfabetic şi editată conform APA Style. Ghidul privind cerinţele de redactare 
a bibliografiei poate fi consultat prin accesare link-ului: https://www.mendeley.com/guides/apa-
citation-guide. 

Modele de redactare a bibliografiei conform stilului menţionat: 
o pentru cărţile, publicaţiile, etc. cu un singur, doi, trei sau patru autori 

Mitchell, J.A., Thomson, M., & Coyne, R.P. (2017). A guide to citation. London, 
England: My Publisher 

o pentru cărţile, publicaţiile, etc. cu mai mult de patru autori 
Mitchell, J.A. et al. (2017). A guide to citation. London, England: My Publisher 

o pentru cărţile în format electronic 
Mitchell, J.A., Thomson, M., & Coyne, R.P. (2017). A guide to citation [e-book]. 
London, England: My Publisher. Disponibil la https://www.mendeley.com/reference-
management/reference-manager [accesat la 20 septembrie 2021] 

o pentru articolele aparținând revistelor cu caracter științific 
Mitchell, J.A. (2017). Citation: Why is it so important. Mendeley Journal, 67(2), 81-95 

o web-site-uri 
Mitchell, J.A. (2017, May 21). How and when to reference. Disponibil la  
https://www.howandwhentoreference.com [accesat la 20 septembrie 2021] 
 
 

Condiții speciale de editare 
 

I. Titlurile secțiunilor și subsecțiunilor vor fi aliniate la marginea din stânga a paginii, cu 
alineat de 1,27 cm și numerotate în mod consecutiv cu ajutorul numerelor arabe. 
Paragrafele vor începe cu alineat de 1,27 cm. 

Numerotarea secțiunilor începe cu secțiunea 1. Introducere/Introduction şi se încheie cu 
secțiunea N. Concluzii/Conclusions. Secțiunea BIBLIOGRAFIE/REFERENCES nu se 
numerotează. 

II. Tabelele, figurile și graficele  vor fi numerotate şi vor avea fiecare câte un titlu 
reprezentativ. 

https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager
https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager
https://www.howandwhentoreference.com/


  

Tabelele vor fi inserate în cadrul textului, redactarea se va realiza cu fontul Arial, 
dimensiunea 10 pt, bold iar numărul și titlul tabelului se vor regăsi imediat deasupra 
acestuia, aliniate în partea stângă (a se vedea Tabelul 1) 

 
Tabelul 1: Exemplu de inserare a tabelelor în cadrul articolului 

Times New Roman 
10 pt 

Times New Roman 
10 pt 

Times New Roman 10 
pt 

Arial 10 pt Arial 10 pt Arial 10 pt 
Arial 10 pt Arial 10 pt Arial 10 pt 
Arial 10 pt Arial 10 pt Arial 10 pt 

  Sursa: realizat de autor 

Figurile şi graficele vor fi inserate în cadrul textului, iar numărul şi titlul acestora se vor 
regăsi imediat sub acestea, aliniate în partea dreaptă, italic (a se vedea Figura 1) 

 
  

Figura 1: Exemplu de inserare a figurilor în cadrul articolului 
Sursa: realizat de autor 

III. Abrevierile şi acronimele se vor explica prima dată când apar în textul articolului. 

IV. Bibliografia precum şi modul de redactare a acesteia trebuie să fie în conformitate cu 
sistemul cunoscut sub numele de APA Style.  

 Modele de redactare a bibliografiei, sub forma citărilor în cadrul lucrării: 
o a unui singur autor 

Popescu (2012, pp.32-33) subliniază faptul că „…” 
o a mai multor autori simultan 

Popescu (2000) și Ionescu (2012) au concluzionat că ... 
o a doi sau mai mulți autori ai aceluiași material 

Popescu și Ionescu (2000) au arătat, în lucrarea lor, intitulată „…” faptul că  „…” 
o a unui singur autor, concomitent cu pagina/paginile textului citat 

Popescu (2012, p.124) 
o a mai multor lucrări aparținând unui singur autor publicate în același an 

Popescu (2000a, b) a arătat în diferite circumstanțe faptul că… 
o a mai multor lucrări aparținând unui singur autor publicate în ani diferiți 

(Popescu 2000, 2012) a arătat că … 

 

Ghidul complet privind cerințele de redactare a bibliografiei poate fi consultat și prin 
accesarea link-ului: https://www.mendeley.com/guides/apa-citation-guide. 

 
 

ORICE ABATERE DE LA NORMELE STABILITE  
PRIN CONŢINUTUL ACESTUI MATERIAL  

POATE CONDUCE LA ÎNTÂRZIERI ÎN PUBLICAREA ARTICOLELOR SAU LA 
RESPINGEREA ACESTORA! 


