
Repere ale elaborării articolelor ştiinţifice 
 

1. Elementele structurale ale unui articol științific 

 elemente pre-text  

• titlu  

• autor/autori  

• rezumat 

• cuvinte-cheie 

• clasificarea JEL (Journal of Economic Literature) 

 elemente de text  

• introducere  

• recenzia literaturii de specialitate 

• metodologia cercetării 

• rezultate și discuții 

• concluzii 

 elemente post-text 

• bibliografie 

• anexe 

 

2. Cerinţe privind redactarea bibliografiei 

 

Foarte mare atenţie, deoarece aici se strecoară mai multe greşeli decât oriunde altundeva în textul 

articolului.  

Introducerea citărilor în text şi întocmirea unei liste de referinţe bibliografice sunt o dovadă a integrităţii 

ştiinţifice a autorului. Nerespectarea acestei condiţii duce la plagiat. 

• Toate referinţele bibliografice făcute în text trebuie să se regăsească în lista bibliografică 

• Modalităţile de întocmire a listei bibliografice variază mult de la un jurnal la altul. (Atenţie 

„Recomandările pentru autori” pe care le publică jurnalul respectiv) 

Un mod practic de a alcătui lista bibliografică este acela de a nota pe foi de hârtie separate toate 

amănuntele legate de sursele bibliografice (autori, anul apariţiei, titlu, editura, localitatea, numele 

jurnalului, paginile, linkurile în online, data accesării etc.), chiar dacă. 

Revista de studii financiare folosește sistemul autor dată numit și sistemul Harvard. 

 

Citarea în text și întocmirea listei de referințe în Sistemul Harvard 
 

Citarea în text 

Citarea în textul articolului se poate realiza prin parafrazare directă sau indirectă (rezumând conceptele 

sau ideile din lucrarea unuia sau a mai multor autori prin cuvinte proprii) sau folosind citările extrase 

din textul unei lucrări ştiinţifice. Autorul (autorii) cu anul publicaţiei sunt citaţi în text. Unele reviste 

solicită a se indica şi pagina (paginile). Când sunt doi sau trei autori se citează numele, iar când sunt 

patru sau mai mulţi se scrie primul autor urmat de „et.al.”  

 



Parafrazare 

• Citarea ce are un singur autor  

este de forma:..... (Popescu 2004). sau Popescu (2004) ......... (Popescu, 2011, p. 90). 

iar dacă acelaşi autor este citat cu două sau trei lucrări, dar de ani diferiți este de forma: ................ 

(Săvoiu 2003, 2005, 2008)  

• Citarea cu 2 sau 3 autori: 

....... (Popescu şi Tăchiciu, 2005). sau: Popescu şi Tăchiciu (2005)  

....... (Săvoiu, Tăchiciu și Dinu 2012). sau: Săvoiu 

• Citarea, cu 4 sau mai mulţi autori: 

....... (Popescu et al., 2001). sau Popescu et al. (2001)  

Dacă acelaşi autor sau grup de autori au publicat mai multe lucrări în acelaşi an, diferenţierea se face 

prin litere adăugate după anul publicării:  

……. Popescu și Tăchiciu (1998a); Popescu și Tăchiciu (1998b). 

 

Citarea cu extrase din textul sursei 

 

Atunci când la citare se extrag cuvinte exacte din sursa folosită, propoziția, fraza sau enunţul trebuie să 

stea între ghilimele, fiind introdus în felul următor: 

• autorul afirmă că „……………………….”  

• autorul consideră că „…………………………” 

Dacă sunt însă preluări de text mai lungi de 40-50 cuvinte, atunci se poate recurge la încadrarea citatului 

într-un paragraf separat, acesta fiind scris de regulă cu o mărime mai mică a literei şi centrat sau 

evidenţiat într-un mod aparte, ca mai jos: 

Articolul este consacrat binomului „bugetul public – outputul global” din perspectiva curbei BARS. 

Prima secţiune caracterizează principalele premize conceptuale ale acestei abordări. Cea de-a doua 

cuprinde o analiză empirică, utilizându-se datele statistice (1990-2013) pentru România, ca economie 

europeană emergentă: sunt implicate trei regresii de cointegrare (metoda celor mai mici pătrate 

modificată complet, regresia canonic cointegrată şi metoda dinamică a celor mai mici pătrate) şi trei 

algoritmi bazaţi pe variabilele instrumentale (metoda celor mai mici pătrate în două stadii, metoda 

generalizată a momentelor şi metoda verosimilității maxime cu informație limitată). Sunt prezentate şi 

unele concluzii (Dobrescu, 2015, p. 495). 

 

În lista de referinţe 

 

Referinţele sunt scrise fără număr de ordine, în ordine alfabetică, după numele primului autor.  

Dacă sunt mai multe referinţe ale aceluiaşi prim autor atunci se clasifică după prima literă a celui de-al 

doilea autor s.a.m.d.  

Dacă sunt aceiaşi autori pentru referinţe diferite, referinţele lor se vor clasifica după anul de publicaţie 

începând cu anul cel mai vechi. 

Dacă există aceiaşi autori cu aceiaşi ani de publicaţie pentru referinţe diferite, referinţele sunt clasificate 

adăugând „a, b, c, … după anul de publicaţie şi clasificare se face în această ordine. În acest sistem 

numele ultimului autor este precedat de „şi” la articole în română sau „and”, în engleză 



Pentru mai multe amănunte, cu exemplele de rigoare, a se consultă Sistemul Harvard. 

http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm  

 

Exemple pentru cărţi 

Dinu, V., 2011. Protecţia consumatorilor. Bucureşti: Editura ASE. 

Cătoiu, I. şi Teodorescu, N., 2003. Comportamentul consumatorului. Bucureşti: Editura Uranus. 

Barker, R., Kirk, J. and Munday, R.J., 1988. Narrative analysis. 3rd ed. Bloomington: Indiana 

University Press. 

Mai multe cărți, în același an, ale aceluiași autor 

Soros, G., 1966a. The road to serfdom. Chicago: University of Chicago Press.  

Soros, G., 1966b. Beyond the road to serfdom. Chicago: University of Chicago Press. 

Capitole din cărți 

Samson, C., 1970. Problems of information studies in history. In: S. Stone, ed. 1980. Humanities 

information research. Sheffield: CRUS. pp.44-68.  

Cărți care au editori 

Keene, E. ed., 1988. Natural language. Cambridge: University of Cambridge Press.  

Cărți traduse 

Kant, I., 1785. Fundamental principles of the metaphysic of morals. Translated by T.K. Abbott., 1988. 

New York: Prometheus Books. 

Document PDF 

Bank of England, 2008. Inflation Report. [pdf] Bank of England. Available at: 

<http://www.bankofengland.co.uk/publications/inflationreport/ir08nov.pdf> [Accessed 20 April 2009]. 

E-book și PDF 

Fishman, R., 2005. The rise and fall of suburbia. [e-book] Chester: Castle Press. Available through: 

Anglia Ruskin University Library website 

Exemple pentru articole din reviste 

Dinu, V., 2010. Commercial activity and the sustainable development. Amfiteatru  Economic, Vol 

XI(27), pp.5-7. 

Săvoiu, G. and Dinu, V., 2012. Solutions for the Statistical Analysis of the Economic Phenomena 

Described as Opposed, Partially of Entirely Compensated Fluxes: A Case Study on the Exports and 

Imports of Romania and the Baltic States. Transformations in Business & Economics, Vol. 11, No. 25, 

pp. 54 -71.  

Săvoiu, G., Dinu, V. and Tăchiciu, L., 2012. Romania Foreign Trade in Global Recession, Revealed by 

the Extended Method of Exchange Rate Indicators. Amfiteatru Economic, XIV(31), pp.173-194. 

Liu, H., 2007. Social network profiles as taste performances. Journal of Computer-Mediated 

Communication, [online], Available: <http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/liu.html> [Accessed 10 

September 2011]. 

Boughton, J.M., 2002. The Bretton Woods proposal: an in depth look. Political Science Quarterly, [e-

journal] 42(6). Available through: Anglia Ruskin University Library website 

<http://libweb.anglia.ac.uk> [Accessed 12 June 2005]. 

Conferințe 

http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm


Săvoiu, G., Tăchiciu, L., și Dinu, V., 2012. Statistical Evaluation of Services in Romania. The 22nd 

RESER International Conference „Services and Economic development Local and Global Challenges”, 

Bucharest 20-22 September 2012, Romania 

Dicționare și enciclopedii 

Dobrotă, N (coordonator), 1999. Dicționar economic. București: Editura Economică, pp. 8-9. 

“Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române”, 2005, ediţia a II-a, Institutul de 

Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, București: Univers Enciclopedic, p. 25.  

Teze de doctorat 

Dinu, V 1999, “Impactul standardizării şi certificării produselor asupra protecţiei consumatorilor”, 

Teză de doctorat, Academia de Studii Economice, Bucureşti. 

Standarde 

Standard Român 2008, Sistem de management al calității. Cerințe, (SR EN ISO 9001:2008), Asociația 

de Standardizare din România (ASRO). 

Exemple pentru instituţii 

Eurostat, 2011. Sustainable development in the EU. [online] Luxembourg:: Publications Office of the 

European Union. Available: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-11-

224/EN/KS-31-11-224-EN.PDF> [Accessed 20 January 2012]. 

European Commission, 2011. Sustainable development in the European Union — 2011 monitoring 

report of the EU sustainable development strategy. [online] Luxembourg: Publications Office of the 

European Union. Available: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-11-

224/EN/KS-31-11-224-EN.PDF> [Accesat 18 January 2012 

International Chamber of Commerce 2010, Incoterms 2010: ICC rules for the use of domestic and 

international trade terms, ICC Services, Paris. 


