
TITLU [Times New Roman 16 puncte, aldin, centrat, litere mari]   

Rând liber [14 puncte] 

Rând liber [14 puncte] 

Prenumele și Numele Autorului/Autoarei/Autorilor  

[TNR, 12 puncte, aldin, aliniere dreapta]1 

Afiliere [TNR, 10 puncte, normal, centrat] 

Oraș /Țara [TNR, 10 puncte, normal, centrat] 

E-mail [TNR, 10 puncte, cursiv, centrat] 

Rând liber [10 puncte] 

Rând liber [10 puncte] 

Rând liber [10 puncte] 

Rezumat 1 (maxim 250 de cuvinte, în limba articolului) [TNR, 10 puncte, aldin, aliniere justified] 

Text [TNR, 10 puncte, normal, aliniere justified] 

Rând liber [10 puncte] 

Cuvinte cheie [TNR, 10 puncte, aldin, aliniere justified] 

3-5 cuvinte cheie, în ordine alfabetică [10 puncte, normal, aliniere justified] 

Rând liber [12 puncte] 

Rând liber [12 puncte] 

Rezumat 2 (maxim 250 de cuvinte, în cealaltă limbă de publicare a revistei) [TNR, 10 puncte, aldin, 

aliniere justified] 

Text [TNR, 10 puncte, normal, aliniere justified] 

Rând liber [10 puncte] 

Cuvinte cheie [TNR, 10 puncte, aldin, aliniere justified] 

3-5 cuvinte cheie, în ordine alfabetică [TNR, 10 puncte, normal, aliniere justified] 

Rând liber [12 puncte] 

Rând liber [12 puncte] 

1. Titlul capitolului [TNR, 14 puncte, aldin, aliniere stânga, numerotare 

consecutivă] 

Rând liber [12 puncte] 

Text text text [TNR, 12 puncte, normal, aliniere justified] 

Rând liber [12 puncte] 

Rând liber [12 puncte] 

1.1. Titlul subsecțiunii [TNR, 12 puncte, normal, aliniere stânga, numerotare consecutivă] 

Rând liber [12 puncte] 

                                                 
1 Scurtă prezentare a autorului: titlu, afiliere, oraș (și județ), țara și e-mail.  



Text text text [TNR, 12 puncte, normal, aliniere justified] 

Rând liber [12 puncte] 

Rând liber [12 puncte] 

1.1.1. Titlul sub-subsecțiunii [TNR, 12 puncte, cursiv, aliniere stânga, numerotare 

consecutivă] 

Rând liber [12 puncte] 

Text text text [TNR, 12 puncte, normal, aliniere justified] 

Rând liber [12 puncte] 

Rând liber [12 puncte] 

1.2. Titlul subsecțiunii [TNR, 12 puncte, normal, aliniere stânga, numerotare consecutivă] 

Rând liber [12 puncte] 

Text text text [TNR, 12 puncte, normal, aliniere justified] 

Rând liber [12 puncte] 

Rând liber [12 puncte] 

1.2.1. Titlul sub-subsecțiunii [TNR, 12 puncte, cursiv, aliniere stânga, numerotare 

consecutivă] 

Rând liber [12 puncte] 

Text text text [TNR, 12 puncte, normal, aliniere justified] 

Rând liber [12 puncte] 

Rând liber [12 puncte] 

2. Titlul capitolului [TNR, 14 puncte, aldin, aliniere stânga, numerotare 

consecutivă] 

Rând liber [12 puncte] 

Text text text [TNR, 12 puncte, normal, aliniere justified] 

Rând liber [12 puncte] 

Rând liber [12 puncte] 

2.1. Titlul subsecțiunii [TNR, 12 puncte, normal, aliniere stânga, numerotare consecutivă] 

Rând liber [12 puncte] 

Text text text [TNR, 12 puncte, normal, aliniere justified] 

Rând liber [12 puncte] 

Rând liber [12 puncte] 

2.1.1. Titlul sub-subsecțiunii [TNR, 12 puncte, cursiv, aliniere stânga, numerotare 

consecutivă] 



Rând liber [12 puncte] 

Text text text [TNR, 12 puncte, normal, aliniere justified] 

Rând liber [12 puncte] 

Rând liber [12 puncte] 

Note [TNR, 14 puncte, aldin, aliniere stânga] 

Rând liber [10 puncte] 

1. Text text text [TNR, 10 puncte, normal, aliniere justified, numerotate] 

Rând liber [12 puncte] 

Rând liber [12 puncte] 

Mulțumiri [TNR, 14 puncte, aldin, aliniere stânga] 

Rând liber [10 puncte] 

Lungimea ar trebui să fie de maxim 100 de cuvinte [TNR, 10 puncte, normal, aliniere justified] 

Rând liber [12 puncte] 

Rând liber [12 puncte] 

Referințe [TNR, 14 puncte, aldin, aliniere stânga] 

Rând liber [10 puncte] 

 Text text text [TNR, 10 puncte, normal, aliniere justified, listare cu puncte] 

*** 

Pentru recenzii: 

 Cerințele pentru trimiterea recenziilor sunt identice cu cele prezentate pentru articole. În 

loc de abstract, autorii recenziilor trebuie să indice informații complete despre cartea 

recenzată: 

PRENUMELE ȘI NUMELE AUTORULUI/AUTORILOR. TITLUL CĂRȚII [TNR, 10 puncte, aldin, 

aliniere stânga] 

Locul publicării, Editura, Anul publicării, Număr de pagini, ISBN [TNR, 10 puncte, normal, aliniere stânga] 

 Recenziile ar trebui să conțină: o prezentare a cărții; detalii referitoare la importanța 

acesteia pentru comunitatea academică căreia îi este adresată; informații relevante despre 

autor(i); considerații privind aspectele teoretice și metodologice ale cărții; analiza 

conținutului cărții etc.  

*** 

Alte informații pentru autori: 

 Lungimea maximă a titlului: 20 de cuvinte. 

 Titlurile și subtitlurile capitolelor trebuie să fie scurte. 



 Dimensiunea paginii trebuie să fie A4 (21 x 29,7 cm). Marginile ar trebui să fie: sus - 2,5 

cm; jos - 2,5 cm; stânga - 2,5 cm; dreapta - 2,5 cm. Distanța între rânduri trebuie să fie: 

1,5. Textul trebuie să fie într-un format de o singură coloană și să fie scris în MS Word 

2003 / Rich Text Format, cu Times New Roman, 12 puncte, normal, aliniere justified, 

inclusiv figuri și tabele. Lăsați două rânduri goale înainte de fiecare secțiune. Nu utilizați 

alte spații înainte sau după paragrafe. 

 Indiferent de limba în care este scris articolul, acesta trebuie însoțit de două rezumate, 

unul în engleză și unul în română. 

 Figurile, tabelele, graficele și imaginile fotografice vor fi încorporate în text în poziția 

corespunzătoare, cu alinierea centrală, numerotate consecutiv în funcție de tip și însoțite 

de un titlu și o sursă, ca în exemplele următoare: 

Exemplu: Vă rugăm să lăsați un rând liber înainte [12 puncte] 

Tabelul nr. 1. Titlul tabelului [TNR, 10 puncte, cursiv, aliniere stânga) 

Rând liber [10 puncte] 

Titlul coloanei Titlul coloanei Titlul coloanei 

   

[Times New Roman, 10 puncte] 

Sursa: ... [TNR, 10 puncte, cursiv, aliniere stânga] 

Rând liber [12 puncte] 

Exemplu: Vă rugăm să lăsați un rând liber înainte [12 puncte] 

Graficul nr. 1. Titlul graficului [TNR, 10 puncte, cursiv, aliniere stânga) 

Rând liber [10 puncte] 

  

Sursa: ... [TNR, 10 puncte, cursiv, aliniere stânga] 

Rând liber [12 puncte] 

Exemplu: Vă rugăm să lăsați un rând liber înaintea figurii [12 puncte] 

  

Vă rugăm să lăsați un rând liber după figură [10 puncte] 



Figura nr. 1. Titlul figurii [TNR, 10 puncte, cursiv, aliniere stânga) 

Sursa: ... [TNR, 10 puncte, cursiv, aliniere stânga] 

Rând liber [12 puncte] 

Exemplu: Vă rugăm să lăsați un rând liber înaintea imaginii [12 puncte] 

  

Vă rugăm să lăsați un rând liber după imagine [10 puncte] 

Titlul imaginii [TNR, 10 puncte, cursiv, aldin, aliniere centrală) 

Sursa: ... [TNR, 10 puncte, cursiv, aliniere centrală] 

Rând liber [12 puncte] 

 Figurile, tabelele, graficele și imaginile fotografice vor fi trimise și ca fișiere sursă 

separate, care vor fi procesate, ajustate sau modificate, dacă este necesar. Formate 

acceptate: jpg, tiff, pps / ppt, cdr. 

 Vă rugăm să nu utilizați notele de subsol. Notele de subsol ar trebui utilizate numai dacă 

sunt absolut necesare și vor fi identificate în text prin numerotare consecutivă. 

 Vă rugăm să nu utilizați formatul de text subliniat pentru a accentua o idee, ci formatarea 

textului cu litere aldine sau cu caractere cursive. Enumerările vor fi făcute în stilul 

listelor cu marcatori ca "∙" sau "-". 

 Nu utilizați niciun fel de note pentru a cita referințe. O listă de referințe în ordine 

alfabetică a numelui (numelor) autorului (sau a primului autor) ar trebui să figureze la 

sfârșitul lucrării. Referințele ar trebui să fie scrise cu Times New Roman, 10 puncte, 

normal, aliniere justified. 

 Referințele și citările vor utiliza stilul APA, http://www.apastyle.org/: 

o Citatele și referințele bibliografice în text vor fi făcute în conformitate cu APA In-Text Citations: 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/03/ și 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/02/; 

o Referințele finale pentru articole din periodice și cărți vor fi prezentate în conformitate cu APA 

Reference List: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/07/ și 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/08/. 

o Referințele finale pentru sursele electronice vor fi prezentate și în conformitate cu APA Reference 

List: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/10/. 

o Pentru alte detalii despre regulile de referință și de citare, consultați site-ul APA și 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/05/. 



 Nu utilizați numere de pagină, anteturi și subsoluri. 

 Articolele (și, dacă este cazul, fișierele sursă conexe care conțin tabele, grafice, imagini 

fotografice etc.) vor fi trimise la adresa de e-mail: revped@ise.ro. 


