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
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