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Norme tehnice 

– pagină A4; 

– număr par de pagini (6-12), spaţiul dintre rânduri: single; 

– margini: 2 cm sus – jos – stânga - dreapta; 

– textul de bază – font Times New Roman, corp 12; notele şi indicele – font Times New 

Roman, corp 10; 

– paragrafele se vor distinge prin indentarea primului rând, nu prin distanţare de paragraful 

anterior; indentarea primului rând al paragrafului se va face automat, nu cu spaţii; 

– semnele de punctuaţie (. , ; : ! ? …) nu vor fi precedate de spaţiu, dar vor fi urmate de 

spaţiu; 

– ghilimelele principale vor avea forma „…“, iar cele interioare – «…»; 

– listele numerotate nu vor avea numerotare automată; 

– în listă, intrările pot fi încheiate cu punct şi virgulă sau punct; în primul caz, intrările încep 

cu literă mică iar în al doilea, cu literă mare; 

– numerotarea titlurilor nu se va face automat, ci manual; 

– după ghilimelele şi parantezele de deschidere nu se introduce spaţiu; de asemenea, nu se 

introduce spaţiu înaintea celor de închidere; 

– toate modificările făcute într-un citat (extragere de text, adăugiri, înlocuirea cuvintelor sau a 

literelor, etc.) vor fi semnalate prin croşete […]; 

– numele proprii se scriu cu litere de rând, nu cu majuscule; 

– toate tabelele şi figurile din text trebuie numerotate. 

 

 

Norme de redactare 

– toate materialele trebuie să fie scrise cu diacritice; de asemenea, cuvintele sau numele 

proprii în limbi străine se vor scrie respectând normele ortografice ale limbilor respective; 

– cuvintele şi citatele în limbi străine se scriu cu italice excepţie fac numele de instituţii; 

– citatele în limba română se scriu cu caractere drepte; citatele mai lungi de două rânduri vor 

fi evidenţiate prin paginare bloc. Pentru toate citatele se va indica trimiterea completă, în 

bibliografie; 

– referinţele bibliografice nu se citează în întregime în text. În text trebuie specificate în 

paranteze doar numele autorului, data publicării cărţii sau articolului la care se face referinţă 

şi numărul paginii citate. Exemplu: Eco, 1974: 254; 

– referinţele bibliografice vor fi grupate la sfârşitul articolului, în ordine alfabeticã, sub titlul 

„Referinţe bibliografice“; 

– referinţele bibliografice de la finalul articolului vor avea forma: Goffman, Erving. (1963). 

Stigma. Notes of the Management of Spoiled Identity. New York: Touchstone.; 

– pentru referinţele bibliografice care trimit la publicaţii periodice, intrările vor avea forma: 

Greenwald, Anthony G. şi Banaji, Mahzarin, R. (1995). „Implicit Social Cognition; Attitudes, 

Self-Esteem, and Stereotypes“, Psychological Review, 102, 2-27.; 

– în cazul în care se citeazã un articol dintr-un volum colectiv se foloseşte forma: Buzon, 

Claudette şi Mouras, Marie-Jo. (1997). „Se documenter, gérer et exploiter l'information“. În 

A. Veil-Barais (coord.). Les Méthodes en psychologie (pp. 56-95). Paris: Bréal.; 

- referinţele bibliografice au forma sus-menţionată sau o altă formă consacrată respectată în 

întreaga lucrare; 

– într-o listă bibliografică fiecare intrare se încheie cu punct; 

– notele de subsol vor fi exclusiv note explicative, numărul şi întinderea lor fiind limitate la 

strictul necesar. 


