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Acest template vă va ajuta în formatarea articolului. Vă rugăm să îl copiați pe computer și să 

introduceți textul păstrând formatul și stilurile indicate. Diferitele componente ale articolului dvs. (titlu, 

rezumat, cuvinte cheie, secțiuni, text etc.) sunt deja definite, așa cum este ilustrat de porțiunile date în acest 

document. 

TITLUL ARTICOLULUI [în limba română, Times New Roman 14, majuscule, 

bold, centrat] 

TITLUL ARTICOLULUI [în limba engleză, Times New Roman 14, majuscule, 

bold, centrat] 

Titlul ştiinţific sau/şi profesional Prenume NUME [TNR 12, bold, centrat] 

Afilierea instituţională (şi oraşul / ţara, după caz) [TNR 12, centrat] 

E-mail [TNR 12, centrat] 

REZUMAT [TNR 11, bold, italic]: Rezumatul ar trebui să înceapă prin a preciza în mod clar 

scopul articolului, va include aspecte generice legate de continutul materialului, ideile esentiale, metodele de 

cercetare predilecte, obiectivele cercetarii, utilitate etc. și ar trebui să se încheie prin formularea celor mai 

importante concluzii. (Max. 300 cuvinte, în limba română) [TNR 11, italic, justify, single line spacing] 

CUVINTE CHEIE [TNR 11, bold, italic]: 3-5 cuvinte sau expresii, în limba română [TNR 11, 

italic, justify, single line spacing] 

ABSTRACT [TNR, 11-point, bold, italic]: The abstract should begin by clearly stating the purpose 

of the paper, should include general aspects related to the paper`s content, essential ideas, brief description, 

research objectives, usefulness etc. and should end by formulating the most important conclusions. (Max. 

300 words) [TNR, 11-point, italic, justified, single line spacing] 

KEYWORDS [TNR, 11-point, bold, italic]: 3-5 significant key words or expressions [TNR, 11-

point, italic, justified, single line spacing] 

1. SECŢIUNE [TNR 12, majuscule, bold, centrat] 

Articolul ar trebui să aibă 6-10 pagini. Toate dimensiunile paginilor trebuie să fie A4 (21 x 

29,7cm). Marginile de sus, de jos, dreapta și stânga trebuie să fie de 2 cm. Tot textul trebuie să fie 

într-o singură coloană, font TNR 12, inclusiv pentru figuri și tabele, cu spațiere la o singură linie 

(single line spacing). [TNR 12, normal, justify, single line spacing] 

Pentru a evidenţia fragmente din text, utilizaţi numai font italic, nu folosiţi bold sau 

underline. 

Articolele ar trebui împărțite în mod rezonabil în secțiuni și, dacă este necesar, în 

subsecțiuni. 

1.1 Subsecţiune [TNR 12, bold, italic, centrat, cu majusculă prima literă] 

Textul inclus în secțiuni sau subsecțiuni trebuie să înceapă un rând după titlul secțiunii sau 

subsecțiunii. Vă rugăm să nu numerotați manual secțiunile și subsecțiunile; șablonul o va face 

automat.  

1.1.1 Sub-subsecţiune: Instrucţiuni pentru abrevieri şi acronime 

Definiți abrevierile și acronimele acolo unde sunt utilizate în text pentru prima dată, chiar 

dacă au fost definite în rezumat. Nu utilizați abrevieri în titlul articolului sau în titlurile 

secţiunilor/sub-secţiunilor decât dacă sunt inevitabile. 
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1.1.2 Sub-subsecţiune: Instrucţiuni pentru figuri şi tabele 

Tabelele, figurile și graficele trebuie să fie centrate, numerotate și însoțite de o legendă. 

Titlurile/explicaţiile/numerele figurilor trebuie să fie sub figuri, iar cele ale tabelelor trebuie să apară 

deasupra tabelelor. Introduceți figuri și tabele după ce sunt citate în text. Folosiți abrevierea „Fig. 

1”, chiar la începutul unei propoziții. 

1.1.3 Sub-subsecţiune: Instrucţiuni pentru numerotarea paginilor şi notele de subsol  

Vă rugăm să nu adăugați niciun fel de paginare în articol. Evitați să folosiți antet (Header) și 

folosiți notele de subsol [TNR 10, spațiere la o singură linie (single line spacing), justify] numai 

între marginile paginii (2 cm de margini albe). 

1.1.4 Sub-subsecţiune: Instrucţiuni pentru referinţele bibliografice 

Lista referințelor bibliografice (Bibliografie) trebuie prezentată la sfârșitul lucrării. 

Referințele sunt numerotate între paranteze în ordinea apariției în document (de ex. [1], [2], [3]). 

Aceeași referință poate fi citată de mai multe ori în text, cu același număr de referință.  

2. SECŢIUNE [TNR 12, majuscule, bold, centrat] 

Folosiți câte secțiuni și subsecțiuni aveți nevoie (de ex. INTRODUCERE, 

METODOLOGIE, REZULTATE, CONCLUZII etc.) și încheiați articolul cu referințele 

bibliografice. 

În vederea acceptării pentru publicare, articolul va conține în mod obligatoriu următoarele 

secțiuni:  

- INTRODUCERE (ipoteze/prezentare generală); 

- CONȚINUT (capitole/subcapitole);  

- CONCLUZII; 

- BIBLIOGRAFIE/REFERINŢE BIBLIOGRAFICE. 

INTRODUCERE: În cadrul secțiunii introductive pot fi abordate aspecte precum motivația 

alegerii temei, contextul actual al cercetării, principalele repere bibliografice în materie ori stadiul 

studierii temei abordate, precum și ipotezele de lucru în cadrul cercetării. 

CONCLUZII: Concluziile vor include rezultatele cercetării, soluțiile propuse de autori, 

recomandări de îmbunătățire a domeniului abordat, propuneri de lege ferenda, opinii proprii, 

comentarii argumentate, sinteza aspectelor abordate în lucrare etc. 

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE / BIBLIOGRAFIE [TNR 12, majuscule, bold, centrat] 

 Referințele bibliografice vor avea următoarea formă: 

 - Autor (nume, prenume), Titlul, editorul, locul, anul, indicația paginii (folosiți „p.” atunci 

când faceți referire la o pagină sau „pp.” atunci când faceți referire la mai multe pagini). Indicațiile 

în latină (idem, op. cit., ibid., sqq etc.) vor fi scrise cu caractere italice. 

- Autor, Articolul citat, Numele publicației, numărul, locul, anul, p./pp. (referințele la 

periodice). 

 

 

[1] Stancu, Emilian, Treaty of Forensics, Universul Juridic, Bucharest, 2015, p. 673. 

[2] Cardinetti B., Ciampini C., Toresi L., A Proposal for Statistical Evaluation of the Detection  

of Gunshot Residues on a Suspect, Scanning  28, 2006, pp. 142 -147. 

[3]  


