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TITLUL ARTICOLULUI, CENTRAT, CU MAJUSCULE, BOLD, FĂRĂ 

ABREVIERI, (font de 14, maxim 14 cuvinte) 
Stud/masterand - Numele autorului/lor 

 

 

Rezumat  

Introduceti un rezumat de 100 – 150 cuvinte în care să se realizeze o trecere în revistă a celor mai 

relevante aspecte ale lucrării. În rezumat nu se vor folosi abrevierile. Cuvintele cheie și abstractul vor 

fi scrise în Times New Roman, 10, Justified. 

Cuvinte cheie: 3-5 cuvinte cheie  

 

Textul lucrării va fi structurat în patru părţi în următoarea ordine: introducere, material şi 

metodă, rezultate, concluzii. 

Introducerea trebuie să precizeze gradul de actualitate a temei şi aspectele de noutate. 

Material şi metodă. În acest capitol se menţionează scopul, obiectivele, premisele, 

ipotezele, metodele de cercetare folosite şi date privind grupul ţintă, măsurǎtorile efectuate, 

variabilele utilizate şi intervenţia aplicativă. 

Rezultate. Acest capitol este cel mai important din conţinutul lucrǎrii şi are scopul de a 

detalia demonstraţia afirmaţiilor fǎcute în capitolele precedente. În sprijinul argumentaţiei se 

pot utiliza tabele şi figuri care sǎ aducǎ un plus de informaţie şi claritate. 

Tabele 

Tabelele sunt numerotate consecutiv, în ordinea apariţiei lor, în cifre arabe. Se recomandă 

reducerea utilizării tabelelor la minim. Toate tabelele trebuie să aibă un titlu amplasat imediat 

deasupra acestuia. Orice tabel trebuie să fie menţionat cel puţin o dată în text. Datele din tabel 

sunt scrise cu font de 10 în TNR. Între tabel şi titrarea acestuia se lasă un spaţiu de un rând. 

Figuri 

Toate ilustraţiile (grafice, scheme, diagrame, figuri, fotografii etc.) trebuie să fie 

numerotate în ordine crescătoare, în ordinea apariţiei în textul lucrării, cu cifre arabe (1, 2,..., 

n). Figurile trebuie să fie plasate cât mai aproape posibil de textul în care se face referirea, iar 

simbolurile parametrilor trebuie să fie clar definite în legendă. Titrarea acestora este plasată 

imediat sub imagine la o distanţă de un rând. Ilustraţiile din alte publicaţii trebuie să fie 

utilizate cu permisiunea autorului (autorilor), indicând sursa bibliografică de unde a fost 

utilizat. 

Figurile trebuie să fie menţionate cel puţin o dată în text 

Pentru lucrările fără studiu/cercetare această parte nu va exista. Nu se vor numerota ca și 

capitole, părțile textului. 

Concluzii. Se vor formula 1-2 concluzii desprinse din literatura de specialitate la tema 

articolului, 2-4 concluzii asupra rezultatelor obținute, o concluzie referitoare la confirmarea 

sau nu a ipotezei. Concluziile sunt formulate succint și la obiect. 

Referinţele bibliografice 

Referinţele bibliografice se vor scrie la sfârșitul articolului, vor respecta sistemul APA şi 

vor conţine numai referinţele care au fost menţionate în text. Lista bibliografică va fi înserată 
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în ordine alfabetică, ordonate după numele autorului şi nu va depăşi un număr de 8 titluri. Mai 

multe referinţe pentru acelaşi autor (i) în acelaşi an, trebuie să fie identificate prin literele "a", 

"b", "c", etc, plasat după anul publicării. 

Exemple: 

- pentru un tratat sau o carte, monografie - numele autorului, iniţiala prenumelui, (anul de 

apariţie), titlul cărţii, editura, localitatea, pagini; 

- pentru un capitol din carte - numele autorului, iniţiala prenumelui, (anul de apariţie), titlul 

capitolului, titlul cărţii, editura, localitatea, pagini; 

- pentru un articol din revistă - autori, numele, iniţiala prenumelui, (anul publicării), titlul 

articolului, titlul revistei, editura, localitatea, prima şi ultima pagină; 

- pentru un site web: numele autorului, iniţiala prenumelui, (anul de apariţie), titlul 

publicaţiei, recuperat pe (data accesării) de pe (link) 

1. Epuran, M. (2001). Psihologia sportului de performanţă, Edit. FEST, Bucureşti, pg. 234-280. 

2. Marinescu Ghe., Păunescu M. (2009). Nivelul gnoseologic al calităţii vieţii în Uniunea 

Europeană şi în România, Revista Discobolul, Nr.3 (17), Bucureşti, ANEFS, pg. 23-27. 

3. *** Rezoluția Adunării Generale ONU, Sportul ca mijloc de promovare a educaţiei, 

sănătății, dezvoltării şi păcii, 58/5/2003. 

 

Articolele vor fi redactare în limba română, cu diacritice şi va cuprinde maxim 6 pagini. 

Textul lucrării trebuie să fie scris în format A4 (21 cm x 29.7 cm), Font - Times New Roman, 

12, Justified, la 1,15 rânduri. Marginile paginii – Stânga (left): 2,5 cm; Dreapta (right): 2,5 

cm; Sus (top): 2,5 cm; Jos (bottom): 2,5 cm. 

Nu înseraţi numărul de pagină deoarece acesta va fi adăugat în procesul de redactare al 

întregului document. 

 

Autorii articolelor îşi asumă întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte conţinutul original 

al lucrării. Aceasta impune inexistenţa unei lucrări similare care să fi fost publicată sau 

înregistrată spre evaluare la o altă publicaţie, volumul sesiunii fiind exonerat de orice acuzaţii 

de copyright. 

 

Dacă se optează pentru o prezentare vizuală, aceasta va fi redactată în format Power Point, 

însă este obligatorie predarea lucrării în format Office Word, la data comunicată, 

conform cerințelor descrise în prezentul document. 

 

Adresa la care se vor trimite electronic articolele în extenso este: elena.merisanu@gmail.com  

mailto:elena.merisanu@gmail.com

