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Norme de redactare
Font: Times New Roman, 11
Spaţiere: 1 rând
Margini (în cm): sus: 5.75, jos: 5, stânga: 4.25, dreapta: 4.25
Paragraf: Fiecare paragraf începe cu un aliniat de 1.25 cm.
Dimensiuni: 3500-7500 cuvinte
Limbi de redactare: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă (indiferent de
limba în care este redactat articolul, rezumatul şi cuvintele-cheie vor fi date în engleză)
Titlu: majuscule, aldine (bold), centrate, 9
Numele autorului: majuscule aldine, centrate, 9, sub titlu. Se lasă un spaţiu între titlu
şi numele autorului.
Afilierea: Un asterisc în dreptul numelui autorului va introduce prima notă conţinând
afilierea instituţională şi adresa de e-mail ale acestuia.
Rezumatul: font 9, 10-15 rânduri/ 100-200 de cuvinte. Rezumatul va fi urmat de 5-7
cuvinte-cheie. Rezumatul şi cuvintele-cheie precedă textul. Când limba articolului este
diferită de engleză, rezumatul va fi precedat de traducerea în engleză a titlului, cu majuscule.
Note de subsol: numerotate, font 9.
Intertitluri: articolul va fi divizat în secţiuni numerotate: 1. Intertitlu boldit,
subsecţiuni: 1.1., 1.2. - italice, caractere aldine (bold). Intertitlurile vor avea 2 spaţii libere
înainte şi unul dedesubt.
Exemple şi citate:
Exemplele gramaticale sau fragmentele de text citate pentru analiză vor fi în italice, cu
aliniat (stânga, 1 cm, doar primul rând), fiind precedate şi urmate de câte un rând liber:
(1) What a beautiful day it is!
(2) Such a nice hat!

Citatele din lucrările altor autori vor fi date între ghilimele: as Reddick states “....”.
Citatele mai lungi de 3 rânduri (40 de cuvinte) vor fi date cu aliniat, în text, fără semnele
citării.
Referinţe:
Referinţele făcute în text vor fi de tipul: Johnaston (2005:23-24), Starnes and Noyes
(1946). Autorii sunt responsabili de corectitudinea referinţelor date.
Toate referinţele se vor regăsi la sfârşitul articolului, sub titlul Bibliografie (scris cu
aldine (bold), majuscule, centrat, 9; bibliografia va fi scrisă cu font 9. Diferite lucrări de
acelaşi autor, în acelaşi an, vor fi marcate cu a, b, c.
Exemple :
Cărţi:
Nume, prenume (an), titlu, editură, oraş
Kleiber, Georges (2001), L’anaphore associative, Presses Universitaires de France,
Paris
Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum (1989), A University Grammar of English,
Longman, Essex.
Articole în reviste:
Nume, prenume (an), “Titlu”, in Numele revistei, volum, număr, pagini
Picabia, Lélia (2005), « Autour de la Préposition », in Revue Roumaine de
Linguistique, tome L, nos 1-2, pp. 25-28.
Sorea, Daniela, Alexandra Stoica (2011), “Linguistic Approaches to Verbal and Visual
Puns”, in Analele Universităţii Bucureşti. Limbi şi Literaturi Străine, anul LX-2011, nr. 1,
pp. 111-127.
Spear, Karen (1983), “Building Cognitive Skills in Basic Writers”, in Teaching
English in Two-Year College, 9, pp. 1-98.

Articole, capitole în volume colective:
Rand Hoare, Michael (2009), “Scientific and Technical Dictionaries”, in A. P. Cowie
(ed.), The Oxford History of English Lexicography, Oxford University Press, Oxford,
pp. 47-94.

