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Articolele trimise catre Sfera politicii trebuie să respecte urmatoarele condiţii şi 
să fie redactate potrivit modelului de mai jos 

 
 

 
Titlul articolului 

 
Prenumele Numele Autorului 

Funcţia şi Instituţia de apartenennţă  
Adresa de e-mail. 

 
Abstract:  

Toate articolele trebuie însoţite de un abstract care rezumă tematica articolului, 

evidenţiind contribuţia autorului. Abstractul nu trebuie sa fie mai lung de 750 de 

semne. Abstractul trebuie redactat în limba engleză. Articolele trebuie trimise în 

format Microsoft Word ( .doc) sau Rich Text Format ( .rtf). Lungimea dezirabilă a 

unui articol este de 18.000-25.000 de semne. Pentru a vedea câte semne are articolul 

dumneavoastra, puteţi folosi opţiunea word count din orice pagina pe care o 

deschideţi în programul Microsoft Word. La sfârşitul abstractului trebuie să 

menţionaţi titlul articolului în limba engleză. 

 

Keywords:  

Drept Keywords trebuie să indicaţi, în limba engleză, cu italice, un numar de 5-7  

termeni principali din articolul dumneavoastră. De exemplu în foma: abstract, author 

name, title of the paper, references, submission.   
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Articolul: 

Articolul trebuie redactat folosindu-se alienate de felul acelora care se folosesc 

în acest document. Ele trebuie redactate cu fonturi Times New Roman, de preferinţă, 

de mărimea 12 pt., la doua rânduri, pentru textul articolului, Times New Roman, 

mărimea 10, la un rînd, pentru footnotes. În cadrul articolului se respectă normele 

ortografice în vigoare stabilite de Academia Română. Atunci când este nevoie, 

diferitele note sau referinţe se realizează prin utilizarea opţiunii footnotes din 

programul Microsof Word.1 De fiecarea dată cînd orice referinţă bibliografică este 

menţionată prima dată, trebuie să daţi informaţia bibliografică integral. Traducătorul 

trebuie întotdeauna menţionat în prima citare. Vezi următoarele exemple de citare : 

 

Pentru cărţi, 

Se indică prenumele şi numele autorului, titlul cărţii integral (titlu şi subtitlu) scris cu 

italice, urmat de paranteză, în interiorul căreia se dau localitatea apariţiei cărţii, 

urmată de două puncte, editura la care a apărut cartea, anul, iar după închiderea 

parantezei se indică pagina sau paginile din care se citează. Dacă sînt mai mulţi autori 

sau editori, se dau toate numele. Notele de subsol corespunzătoare arată astfel: 

1. Giovanni Sartori, The Theory of Democracy Revisited (Chatam, New Jersey: 

Chatam House Publishers, 1987), 23. 

                                                     
1 Alegeţi din bara de titluri opţiunea  footnotes şi adaugaţi, la subsol, clarificarile 
dumneavoastra. 
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2. Giovanni Sartori, Teoria democraţiei reinterpretată, traducere de Doru Pop 

(Iaşi: Polirom, 1999), 272-27. 

3. Juan Linz, Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and 

Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe 

(Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1996), 74. 

Pentru capitole din cărţi 

4. Edward G. Carmines, Robert Huckfeldt, „Comportamentul politic – o 

perspectivă de ansamblu”, în Robert E. Goodin, Hans-Dieter Klingemann 

(coordonatori), Manual de ştiinţă politică, traducere colectivă (Iaşi: Polirom, 

2005), 206. 

Pentru referinţe la o notă de subsol 

5. Robert A. Dahl, Democracy and Its Critics (New Haven: Yale University 

Press, 1989), 164, n.1. 

Pentru articole 

Se respectă aceleaşi norme, menţionîndu-se prenumele şi numele autorului, titlul 

articolului în caractere drepte, între ghilimele, urmat de numele revistei/publicaţiei în 

italice, numărul publicaţiei, anul apariţiei (în paranteză), urmat de două puncte, 

pagina sau paginile citate 

6. Adrian Cioroianu, „Şi totuşi, Europa unită există – deşi nu toţi europenii 

votează,” Sfera Politicii 136 (2009): 9. 

Pentru articole din ziare 

7. Daniel Dăianu, „Schimbarea modelului,” Jurnalul naţional, 29 iulie 2009. 
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Pentru texte nepublicate 

8. Ion Popescu, „Coaliţiile din perioada postcomunistă. Cercetare comparată – 

România, Ungaria, Bulgaria” (lucrare de licenţă, Facultatea de Ştiinţe Politice, 

Universitatea Bucureşti, 2009).  

Pentru documente sau texte de pe Internet 

9. Francis Fukuyama, „The Neoconservative Moment,” The National Interest 12 

(2003), http://www.thetharmaproject.com , accesat 12.09.2009.  

Pentru documente din arhive 

Dacă se folosesc surse primare din arhive, trebuie să daţi sursa în concordanţă cu 

sistemul relevant de catalogare şi locaţia arhive. Dacă referinţele sînt la documente 

guvernamentale, ale partidelor politice, ale unor fundaţii, societăţi, think-tanks sau 

alte organizaţii ale societăţii civile, atunci sursele vor fi identificate pe cît de complet 

este posibil. 

10.  ASRI, fond D, dosar 9897, f. 93. 

11.  Documentul poartă menţiunea „Strict secret de importanţă deosebită. 

Exemplar unic,” Arhiva Comitetului Executiv al CC al PCR, dosar 264/1972, 

vol. VI, f. I-II. 

12.  Petre Roman, „Viziune politică asupra strategiei de dezvoltare a României în 

întîmpinarea secolului XXI. Pentru o bună guvernare a ţării – calea social-

democrată” („Caiet politic” distribuit participanţilor la Congresul extraordinar 

al Partidului Democrat, 16 martie 2001, fără alte menţiuni).  

Atenţie! 
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În citatele următoare din cărţi sau articole deja citate, nu  se mai dau prenumele şi 

numele autorului, ci doar numele, nici titlul integral, cu referinţe, ci doar titlul 

prescurtat, urmat de pagină,  nu se vor folosi op.cit., p. 23, sau loc. cit., nici ibid. Ori 

ibidem. De exemplu:  

13.  Sartori, Teoria, 29. 

14.  Cioroianu, „Şi totuşi,” 8. 

15.  Tismăneanu, „Dynastic,” 35-38, esp 36. 

Atenţie! 

Trimiterile bibliografice se fac întotdeauna folosind limba originară a referinţei, nu 

prin traducerea titlurilor de cărţi sau articole. Titlurile unor cărţi sau articole din limbi 

străine care nu folosesc alfabetul latin se dau prin transliterare fonetică a titlului din 

limba respectivă.  

Cînd se citează cuvinte străine ori numele unor autori străini sau ale unor personaje 

politice străine, se păstrează ortografia din limba originară, cu respectarea normelor 

ortografice din limba respectivă. 

 

 

 

 

 

 
 
 


