Ghid de tehnoredactare a articolelor-Etnosfera
Pentru o uniformizare a modului de alcătuire a viitoarelor articole ce vor fi publicate în
revista Centrului ( www.etnosfera.ro), alcătuim prezentul ghid, ce cuprinde recomandări de
tehnoredactare care vor facilita modul de centralizare şi publicare a lucrărilor ştiinţifice.

1. Prima pagină va cuprinde următoarele elemente:
1.1. Titlul: va trebui să apară central, formatat (,,Title”-conform formatării Microsoft Office),
având fontul Cambria, size 20.

La finalul titlului, folosind o notă de subsol (TNR, 10), se va trece denumirea acestuia în limba
engleză şi se va menţiona dacă respectivul articol a fost prezentat în cadrul unei conferinţe sau
manifestări ştiinţifice (precizându-se detaliile acesteia):

1.2. Numele autorului: se va trece în colţul din dreapta, sub titlu, şi va avea fontul Times New
Roman, size 12, bold.

După numele autorului, tot într-o notă de subsol ( TNR, 10), se va trece adresa de email a acestuia:

1.3. Rezumatul în limba română: având dimensiunea între 200 şi 250 de cuvinte, va cuprinde
3-5 cuvinte cheie şi va avea fontul Times New Roman, size 10, italic:

1.4 Rezumatul în limba engleză (Abstract): având dimensiunea între 200 şi 250 de cuvinte,
va cuprinde 3-5 cuvinte cheie (tags) şi va avea fontul Times New Roman, size 10, italic:

2. Cuprinsul lucrării:
2.1. Fontul, dimensiunea şi spaţierea textului:
diacritice(!), spaţiere la un (1) rând:

Times New Roman, size 12, cu

2.2. Delimitarea conţinutului lucrării: pentru o mai bună înţelegere a textului şi pentru a se
urmări cu uşurinţă ideile principale, se vor folosi subtitlurile/numele de capitole( headings):

2.3. Trimiterile bibliografice: trebuie să fie în interiorul textului( după modelul Harvard) şi nu
în notele de subsol. Acestea vor apărea: nume autor, anul lucrării, pagina:

Pentru o mai bună gestionare a surselor bibliografice este recomandată utilizarea funcţiei ,,Manage
Sources” din meniul ,,References”, unde se vor introduce toate sursele utilizate( cărţi, capitole de cărţi,
articole din periodice, surse web etc.):

După introducerea sursei, citarea acesteia în interiorul textului devine mult mai facilă, deoarece se va
realiza automat folosind comanda ,,Insert Citation” din meniul ,,References” :

3. Bibliografia: va fi standard utilizată, aşezată în ordine alfabetică. După introducerea surselor
prin funcţia ,,Manage Sources”, bibliografia se va introduce automat:

Pentru detalii suplimentare privind modul de citare a surselor şi redactarea bibliografiei,
consultaţi: http://doctorat.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2011/12/FSAS_Redactarea-lucrarii-dedoctorat_2012.pdf

