Norme de redactare
Articolul se va scrie într‐o limbă de circulație internațională sau în limba română.
Articolul va avea cel mult 7000 de cuvinte, incluzând notele de subsol și bibliografia.
Font: Times New Roman 12, spațiere la un rând. Cuvintele accentuate se scriu cu caractere
îngroșate. Notele de subsol și bibliografia se vor scrie cu font Times New Roman 9.
Margini: Sus=5.3 cm, jos=4.3 cm, stânga=3.5 cm, dreapta=3.5 cm
Layout: Header=4.3 cm, Footer=0 cm
Titlu: centrat, scris majuscule, Times New Roman, 11. După titlu se lasă un rând liber de
dimensiuni Times New Roman 11.
Autor(i): Numele autorului/autorilor va fi centrat, scris cu litere îngroșate, Times New Roman
11. Afilierea autorului/autorilor împreună cu adresa de email se vor scrie ca prima notă de
subsol a articolului. După numele autorului/autorilor se lasă două rânduri de dimensiuni
Times New Roman 11.
Rezumat (Abstract): Times New Roman 9. Fiecare articol trebuie sa înceapă cu un scurt
rezumat care să nu depășească 150 de cuvinte. În rezumat se specifică scopul articolului,
principalele rezultate și concluzii. Se lasă un rând de dimensiuni Times New Roman 9 după
abstract.
Cuvintele cheie: Times New Roman 9. Se pot lista maximum 5 cuvinte cheie; se vor evita
termenii prea generali sau conceptele multiple. Se lasă două rânduri de dimensiuni Times
New Roman 11 după cuvintele cheie.
Notele de subsol: spațiere de un rând, în Times New Roman 9. Se numerotează cu cifre arabe
și se folosește funcția footnote. Notele de subsol se vor indica prin cifre arabe, scrise ca
exponent al cuvintelor sau sintagmelor pentru care se vor da explicații în notă. Se recomandă
reducerea numărului de note de subsol la minimum.
Titlurile secțiunilor: articolul va fi divizat în secțiuni și, dacă va fi necesar, în subsecțiuni.
Subsecțiunile se vor numerota 1.1 (apoi 1.1.1, 1.1.2 etc.), 1.2 etc., cu litere îngroșate. Fiecare
titlu se va scrie pe un rând separat, la o distanță de un cm de marginea din stânga. Se va
respect următoarea ierarhie a titlurilor:
titlul A: litere îngroșate, spațiere de două rânduri înainte de titlu și un rând după titlu
titlul B: litere îngroșate, spațiere de un rând înainte de titlu și un rând după titlu
Se scrie cu majuscule numai primul cuvânt din titlu. Se aliniază primul rând al secțiunii
sau al subsecțiunii cu numărul secțiunii.
Paragrafele: Fiecare paragraf va începe la o distanță de 1 cm față de marginea din stânga.
Punctuația: Citatele scurte din text se vor marca cu ghilimele duble. Citatele mai lungi (de
peste 40 de cuvinte) se vor separa de restul textului și vor fi indentate și fără semne de citare.
Elipsele vor fi marcate prin trei puncte inserate în paranteze pătrate.
Citarea de cuvinte, sintagme etc. în text: cuvintele si sintagmele vor fi scrise cu litere italice.
Acestea se vor glosa cu ajutorul ghilimelelor simple. Nu este necesară folosirea virgulei înainte
sau după glose. Se vor translitera și transcrie toate formele din limbile în care nu se folosește
alfabetul latin, cu excepția cazului în care ortografia originală este importantă pentru
argumentarea unei ipoteze. Se vor folosi paranteze unghiulare pentru a se face referire la
grafeme.

Exemplele și glosele: Exemplele se numerotează cu numere arabe incluse în paranteze
rotunde:

(1) Michel est parti hier.
(2) John left yesterday.
(3) a. John left yesterday.
b. John left two days ago.
Toate exemplele lingvistice se vor glosa și se vor traduce după următorul model:

(4) Ion
l‐ a
văzut
Ion
CL.3SG.M‐has see‐PERF PE
‘Ion has seen Matei.’

pe
Matei.
Matei

Cuvintele din exemplu se vor alinia cu glosele corespunzătoare folosind funcția tab.
Glosele și traducerea exemplelor se vor scrie în limba de circulație internațională în care este
scris articolul. Se va lăsa un rând liber înainte și după exemplu.
Referințele din text: Referințele din text vor respecta modelul: Huddleston and Pullum
(2002), Adger (2003:98), (Iliescu 1999). Se va folosi ‘et al.’ atunci când lucrarea la care se face
referire are mai mult de doi autori. Se vor nota cu a, b, c etc., lucrări diferite ale aceluiași autor
din același an. Toate referințele din text se vor lista în ordine alfabetică la finalul textului.
Bibliografia:
Cărți:
Adger, D. 2003. Core Syntax. A Minimalist Approach. Oxford/New York: Oxford University Press.
Alexiadou, A., Wilder C. (eds.). 1998. Possessors, Predicates and Movement in the DP. Amsterdam:
John Benjamins.
Lucrări de doctorat:
Uriagereka, J. 1988. On Government. PhD dissertation, University of Connecticut.
Articole/capitole din volume colective
Radford, A. 1995. Phrase structure and functional categories. In P. Fletcher and B. MacWhinney
(eds.), The Handbook of Child Language, 483‐507. Oxford/Cambridge: Blackwell.
Articole din reviste
Tasmowski‐De Ryck, L. 1985. L’imparfait avec et sans rupture. Langue française 67: 59‐77.
Radford, A. 1990. The syntax of nominal arguments in early child English. Language Acquisition
1:195‐ 223.

Apendice: această secțiune urmează bibliografiei. Dacă există mai multe secțiuni de acest
fel, acestea se vor numerota cu cifre arabe.
Tabele: se vor numerota consecutiv; titlul va apărea deasupra tabelului

Imagini: se vor numerota consecutiv; titlul va apărea sub imagine.

