
 
Cerinţe de formatare a lucrării 

 
 

Lucrarea completă trebuie să fie între 6-15 pagini, format A4, margini: sus 3 cm, jos 2 cm, 

stânga 2 cm, dreapta 2 cm, antet 1.27 cm, subsol 1.27 cm. Font: Times New Roman, mărimea 12, 

spaţiere la un rând. Documentele vor fi de tip Word 98, 2000, XP, 2003, 2007. 

Lucrarea trebuie să fie complet editată folosind fontul Times New Roman, în conformitate cu 

aceste cerinţe: 

- Titlul - TNR bold CAPITAL LETTERS, 14 pt, centrat; 

- 2 rânduri goale; 

- Abstract (max. 250 cuvinte), TNR 12 pt, italic. 

- 1 rând gol; 

- 3-5 cuvinte cheie, TNR 11, italic; 

- 1 rând gol; 

- Coduri JEL pentru articol (cel puţin un cod JEL); 

- 2 rânduri goale; 

- textul integral al documentului. 

Titlul capitolelor şi subtitlurilor trebuie să fie în TNR, 12 pt, bold, aliniat la 1,25 cm. Titlurile 

şi subtitlurile nu vor fi numerotate. 

Paragrafele trebuie să fie aliniate la 1,25 cm. 

Figurile, graficele si tabelele vor fi centrate şi incluse în cuprinsul lucrării. Acestea vor fi 

proiectate, de preferinţă, în alb şi negru. 

Conţinutul tabelului va fi scris utilizând TNR 12 pt, iar titlul coloanelor va fi scris cu caracter 

TNR 12 pt. Bold. Fiecare tabel trebuie să fie numerotat cu cifre arabe (aliniere dreapta TNR12), să 

aibă un titlu (TNR12 centrat) şi sursa datelor (sub tabel). 

Titlul tabelului trebuie să fie deasupra tabelului. Titlurile figurilor trebuie să fie sub figură. 

Numărul  tabelelor, graficelor sau figurilor (atunci când este necesar) vor fi menţionate în text 

într-o paranteză (fig. nr.1); (tabelului nr.1) 

Ecuaţiile şi formulele matematice vor fi numerotate. Autorii trebuie să menţioneze întotdeauna 

numărul ecuaţiilor şi formule matematice citate. 

Referinţele vor fi inserate în textul articolului. Nu vor fi folosite note de subsol pentru a cita un 

autor. În text, o referinţă va fi identificată prin intermediul numelui autorului, urmat de anul apariţiei  

în paranteze. Atunci când sunt mai mult de doi autori, doar numele primului autor ar trebui să fie 

menţionat, urmat de "et al". În cazul în care un autor citat a avut două sau mai multe lucrări publicate 

în acelaşi an de referinţă, atât în text, cât şi în lista de referinţă, trebuie să să fie identificate de o literă 

după dată, pentru a distinge lucrările. 

 



Exemple: 

- un autor: (Autor, an); 

- doi autori: (Autor1 şi Autor2, an); 

- pentru mai mult de doi autori: (Autor1 et al, an).  

Referinţele trebuie să fie prezentate la sfârşitul lucrării în ordinea alfabetică a numelui 

primului autor.  Vor fi numerotate şi vor conţine toate resursele utilizate în text şi în mod exclusiv 

aceste resurse. Asiguraţi-vă că fiecare  referinţă citată în text este, de asemenea, prezentă în lista de 

referinţă (şi viceversa). 

Referirea la o carte se va face astfel: 

Autor 1, Autor 2, ... .., anul publicării. Titlul lucrării. Locaţia, Editura. 

Referirea la un capitol într-o carte editată: 

Autor 1, Autor 2, ... .., anul publicării. Titlul  capitolului. In Editor1, Editor2,..(eds.), 

Titlul cărţii, Locatia, Editura 

Referirea la o publicaţie se va face astfel: 

Autor, A., Autor, B., Autor, C., Autor, D., Autor, E., Autor, F., ... Autor, Z., An. 

Titlul articolului, titlul  periodicelor, numărul volumului, PP-PP. 

Referirea la un document consultat pe internet va conţine adresa URL completă şi data la care 

referinţa a fost ultima dată accesată. 

 Autor1, Autor2, ..., 2003. Titlul documentului, disponibil on-line la ... (URL-ul complet) .... ... 

...., consultat cu privire la ... .... (data consultării) 

 

 

 


