PROCEDURA DE ELABORARE A REVISTEI EUROINFO – REVIZIA 2
1. REGULI GENERALE
Revista EUROINFO are o apariţie lunară, cu un total de 12 numere anual.
Această revistă este indexată în următoarele baze de date: DRJI, ARI, NOS.
Autorii vor trimite editorilor coordonatori, până la data de 25 a lunii aferente
numărului curent, propunerile de articole, cu respectarea template-ului de mai jos şi
indicarea rubricii în care doresc să publice respectivul articol.
Propunerile de articole se trimit pe adresele de e-mail ale editorilor coordonatori:
virginiacampean@gmail.com, andre.emanuela@gmail.com
Articolele propuse se vor încadra în următoarele rubrici ale revistei
EUROINFO:
1. Politici şi orientări strategice ale Uniunii Europene (coordonatori: Prof.
Dr. Virginia Câmpeanu, C.S. II Dr. Iulia – Monica Oehler Şincai)
2. Politica concurenţei în UE (coordonator C.S. II Dr. Andreea – Emanuela
Drăgoi)
3. Guvernanţa UE (coordonator C.S. I Dr. Petre Prisecaru)
4. Piaţa internă a UE (coordonatori: Prof. Dr. Virginia Câmpeanu, C.S. II
Dr. Andreea – Emanuela Drăgoi)
Editorii coordonatori grupează articolele primite pe secţiuni, în funcţie de conţinut, şi le trimit
coordonatorilor de rubrică în zilele de 25 şi 26 ale fiecărei luni articolele primite. Aceştia din urmă
verifică respectarea Template-ului stipulat în procedura Euroinfo, precum şi conţinutul ştiinţific al
articolelor primite spre recenzare, prin completarea formularului de evaluare prevăzut în Anexa 1.

Pe parcursul unui an calendaristic, termenele-limită pentru trimiterea articolelor
recenzate de coordonatorii de secţiune către editorii coordonatori sunt următoarele:
1. 5 februarie pentru numărul 1;
2. 5 martie pentru numărul 2;
3. 5 aprilie pentru numărul 3;
4. 5 mai pentru numărul 4;
5. 5 iunie pentru numărul 5;
6. 5 iulie pentru numărul 6;
7. 5 august pentru numărul 7;
8. 5 septembrie pentru numărul 8;
9. 5 octombrie pentru numărul 9;
10. 5 noiembrie pentru numărul 10;
11. 5 decembrie pentru numărul 11;
12. 5 ianuarie pentru numărul 12;
Articolele propuse vor conţine maximum 6.000 de cuvinte şi minimum 2.000 de
cuvinte (inclusiv Bibliografia).
Articolele vor fi elaborate cu respectarea următoarelor condiţii de tehnoredactare:
• Margini de pagină: 2.5; Paper size: A4

Spaţiere între rânduri: Multiple 1.2. Nu se vor adăuga spaţii înaintea sau după
paragrafele din textul articolului.
• Times New Roman, Font 12 pentru text
• Times New Roman, Font 13 pentru titlurile capitolelor/subcapitolelor
• Times New Roman, Font 10 pentru eventualele note de subsol din text
• Times New Roman, Font 10 pentru bibliografie
Pentru publicare, articolele trebuie să întrunească un punctaj minim de 80 de
puncte (vezi formularul de evaluare în Anexă). Articolele care în urma procesului de
evaluare întrunesc un punctaj < 80 dintr-un total de 100 de puncte şi, respectiv, cele care
nu respectă indicaţiile de tehnoredactare, vor fi returnate autorilor de către editorii
coordonatori ai revistei Euroinfo.
Plagiatul în toate formele sale, şi orice alt tip de fraudă academică (copierea cuvântcu-cuvânt a altui autor fără semne de citare şi fără menţionarea sursei, parafrazări ale ideilor
altor autori fără menţionarea paternităţii ideilor respective, utilizarea unor concepte lansate de
alţi autori, fără menţionarea acestora, citări false, date false sau fabricate etc.) nu vor fi
tolerate, aplicându-se măsurile prevăzute în legislaţie pentru astfel de cazuri.
Retragerea unui material de la evaluare/publicare în forma finală se va putea face
doar în urma depunerii unei cereri scrise. Aceasta este obligatorie, înainte de eventuala
publicare a materialului în cauză într-o altă revistă.
Articolele apărute în străinătate, în publicaţii şi în limbi mai puţin accesibile publicului din
România, vor putea fi admise, de la caz la caz, de către editori, pentru publicarea în limba
română în revista EUROINFO, în funcţie de importanţa subiectului şi calitatea articolului.
•

2. CERINŢE SPECIFICE DE REDACTARE A ARTICOLULUI PROPUS SPRE
PUBLICARE
2.1 Datele de identificare a articolului/autorului

TITLUL ARTICOLULUI: CÂT MAI SUCCINT, FĂRĂ ACRONIME SAU
ABREVIERI, CU MAJUSCULE, TNR 13, CENTRAT, URMAT DE TITLUL
ÎN LIMBA ENGLEZĂ
Prenumele şi numele autorilor: Times New Roman 13, centrat
Ex: George Popa1∗, Ion Popescu2 şi Maria Sandu3
Afilierea autorului: Institutul/Universitatea, oraşul, ţara: Times New Roman 11, italic, centrat Ex:
Institutul de Economie Mondială – Academia Română, Bucureşti, România
În cazul în care autorii aparţin aceleiaşi instituţii/universităţi, aceasta se menţionează o singură dată.
Ex: 1)2)3) Academia de Studii Economice, Bucureşti, România
1)

Autor de contact: titlu Ştiinţific, prenume, nume, e-mail: TNR 10 justified. Ex: Autor de contact: Dr. Ion
Popescu, e-mail: ionpopescu@gmail.com.

∗

2

2)
3)

Afilierea autorului: Institutul/Universitatea, oraşul, ţara. Times New Roman 11, italic, centrat
Afilierea autorului: Institutul/Universitatea, oraşul, ţara. Times New Roman 11, italic, centrat

Titlurile ştiinţifice ale autorilor nu se trec decât în nota de subsol.
Între nume şi afiliere nu se lasă spaţiu.
Sub afiliere se menţionează modul corect de citare al articolului (ca în exemplul de mai jos):
Vă rugăm să citaţi acest articol astfel: Papatulică, M. (2017). Revizuirea pachetului legislativ pentru
Uniunea Energetică, EUROINFO, 1(numărul curent al revistei 1), pp.
Rezumat
Rezumatul trebuie să aibă maximum 150 de cuvinte şi să fie scris cu alineat. Formatarea
rezumatului - Times New Roman 11, italic, centrat (Justified), cu distanţa dintre rânduri Multiple 1.2.
Între Rezumat/Abstract şi Cuvinte-cheie se lasă spaţiu (2 x Enter).
Cuvinte-cheie: minimum 3 şi maximum 5-6 cuvinte, despărţite cu virgulă, fără punct la sfârşit - strict
legate de conţinutul articolului; Times New Roman 11, normal, centrat.
Abstract (în lb. engleză)
Rezumatul trebuie să aibă maximum 150 de cuvinte şi să fie scris cu alineat. Formatarea
rezumatului va fi Times New Roman 11, italic, justified, cu distanţa dintre rânduri Multiple 1.2.
Key words: aceleaşi cerinţe ca şi în limba română

Recomandări privind abstract-ul în limba engleză: de evitat traducerea cuvânt-cucuvânt din limba română; de folosit propoziţii scurte (de ocolit gerunziile); de urmat modele
din literatura occidentală.
Articolele vor avea o Introducere (opţional), urmată de textul structurat în jurul
capitolelor/subcapitolelor, numerotate cu cifre arabe, începând cu Introducerea: Ex. 1. 2. 3.
etc. şi, respectiv, 1.1 1.2 1.3 şi 1.1.1, 1.1.2 etc.
Articolele se vor încheia cu Referinţe bibliografice, care vor cuprinde toate sursele la
care s-au făcut referiri în text, redactate în TNR 10, în ordine alfabetică (fără numerotare sau
alte semne); în cazul în care sursele sunt din acelaşi an, se recurge la numerotarea lor cu a, b,
c etc. De ex: 2016a, 2016b, 2016c etc.; sursele enumerate în Referinţele bibliografice trebuie
să corespundă cu cele citate în text şi viceversa.
2.2 Elaborarea tabelelor, graficelor, figurilor şi casetelor
•

•
•

1

Times
New
Roman
10
pentru
datele
din
interiorul
tabelelor/graficelor/figurilor/casetelor, inclusiv pentru sursele şi notele
explicative ale acestora
Times New Roman 11 pentru titlurile tabelelor/graficelor/figurilor/casetelor,
scrise deasupra acestora, şi nu în interiorul sau sub acestea
Tabelele/graficele/figurile/casetele – centrate

De exemplu pentru numărul actual: 1(2)

3

•
•

•

Graficele sunt încadrate în chenar, linie neagră continuă, fără umbre; culorile
utilizate – nuanţe de alb-negru
Sursa tabelelor/graficelor/figurilor/casetelor şi eventualele note - aliniate în
stânga, conform modelelor. Nu se citează surse întregi şi, respectiv, adrese de
internet
Nu sunt admise grafice preluate din literatura de specialitate străină, în care
legendele nu sunt traduse în limba română.

Exemple:
Tabelul 1: Structura şi ponderea în PIB a industriei în statele membre UE, în 2012
(în %)
Ţara

Industria
minierǎ

Industria
prelucrătoare

Electricitate,
gaz şi apă

Construcţii

Total

Austria
Belgia
Bulgaria
Cipru
Cehia
Germania
Danemarca
Estonia
Grecia
Spania etc.
UE-27

0,5
0,1
2,4
0,2
1,2
0,2
3,6
1,3
0,3
0,2
0,9

18,2
12,8
16,7
5,7
24,7
22,4
11
15,4
9,2
13,5
15,2

3
3,1
5,4
3,2
5,1
3,2
2,4
4,5
3,9
3,2
3

6,8
5,9
5,9
5,8
6,3
4,7
4,8
7,8
2,5
10,1
5,9

28,5
21,9
30,4
14,9
37,3
30,5
21,8
29
15,9
27
25

Note: ....dacă este cazul.
Sursa: European Commission (2013)....sau Tabel alcătuit (de autor) în baza datelor Comisiei Europene
(European Commission, 2013).

Graficul 1: Evoluţia conţinutului în valoare adăugată externă al exporturilor brute
pentru diferite economii ale lumii, în 1995 şi 2009 (în %)

Note: ....dacă este cazul.
Sursa: OECD-WTO (2013) ...sau Reprezentare a autorului pe baza datelor OECD-WTO (2013).

2.3 Alte precizări
Imagini/Figuri/Tabele
• Pentru imaginile cu copyright preluate din alte surse trebuie să fie obţinută
permisiunea deţinătorilor drepturilor de autor. Este responsabilitatea
autorilor manuscrisului să obţină aprobarea scrisă pentru orice imagini cu
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copyright incluse în lucrarea lor, fie că sunt figuri, grafice, tabele, desene
sau fotografii. Autorii sunt obligaţi să menţioneze în lucrare sursa
imaginilor pentru a căror preluare au obţinut aprobare. În cazul în care
autorii creează ei înşişi o imagine care se inspiră, chiar şi pe departe, dintro alta, protejată prin copyright, ei trebuie să menţioneze acest fapt, precum
şi sursa originală.
Referinţe şi note
• Pentru referinţe, revista EUROINFO foloseşte în text stilul de citare şi
referinţe APA (nume, dată) şi o prezentare de detaliu a surselor, în ordine
alfabetică, la sfârşitul articolului („Referinţe bibliografice”) (nume autor cu
toate iniţialele, data publicării, titlul articolului/publicaţiei cu italice,
numărul volumului, editura, paginile); în cazul în care există mai multe
referinţe din acelaşi an pentru acelaşi autor, identificarea se va face prin
adăugarea după an a unor litere în ordine alfabetică (litere-sufix) (ex. Pearce,
1995a; Pearce, 1995b etc.) Toate sursele citate în text vor fi figura în
„Referinţele bibliografice” de la sfârşitul lucrării, după cum această listă nu
va include alte surse decât cele citate în text.
• Notele de subsol se cer evitate. Când acestea vor fi, totuşi, folosite, va fi
numai pentru clarificări sau exemplificări ale unor afirmaţii din text şi
vor fi cât mai scurte;
• Unităţi de măsură. Se utilizează numai Sistemul Internaţional (SI) al
unităţilor de măsură. Toate celelalte tipuri de unităţi de măsură trebuie
transformate în unităţi din SI.
2.4 Bibliografia
Revista utilizează stilul APA pentru maniera de citare şi de redactare a referinţelor
bibliografice.
Lucrările citate în text într-o lucrare de cercetare trebuie să apară în lista bibliografică de
la sfârşitul acesteia, şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
• Ordine: Lista lucrărilor trebuie ordonată alfabetic, după numele autorilor. Sursele fără
autori intră în aceeaşi listă aranjate după titlu.
• Autori: Notaţi numele şi iniţialele tuturor autorilor unei anume lucrări. Utilizaţi
semnul (&) în locul cuvântului „şi” când enumeraţi mai mulţi autori, de exemplu
Smith, C., & Ross, B.
• Titluri: Utilizaţi majuscule numai pentru primul cuvânt al unui titlu sau subtitlu şi
orice nume propriu care face parte din titlu.
• Pagini: Utilizaţi abrevieri pentru a desemna numărul paginilor (p. sau pp.)
• Utilizaţi abrevierea
„p.” pentru a desemna numărul paginilor articolelor din
publicaţiile periodice care nu utilizează numere ale volumelor, în special ziare.
Această abreviere este utilizată, de asemenea, pentru a desemna paginile articolelor
într-o enciclopedie şi capitolele din cărţilor editate.
•

Exemple:
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Sadie, S., & Tyrrell, J. (Eds.). (2002). The new Grove dictionary of music and musicians (2nd
ed., Vols. 1-29). New York, NY: Grove.
Frank, R. H., & Bernanke, B. (2007). Principles of macro-economics (3rd ed.). Boston, MA:
McGraw-Hill/Irwin.
Kluger, J. (2008, January 28). Why we love. Time, 171(4), 54-60.
Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (2001). Children of color: Psychological interventions
with culturally diverse youth. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Ku, G. (2008). Learning to de-escalate: The effects of regret in escalation of commitment.
Organizational Behavior and Human Decision Processes, 105(2), 221-232. doi:10.1016/j.
obhdp.2007.08.002
As prices surge, Thailand pitches OPEC-style rice cartel. (2008, May 5). The Wall Street
Journal, p. A9

2.4.1 Citări în text
În stilul de citare APA, citările în text sunt plasate în cadrul propoziţiilor şi
paragrafelor astfel încât să fie clar ce afirmaţie este parafrazată sau citată şi ale cui informaţii
sunt citate.
Exemple:
- Lucrări cu un singur autor:
Numele autorului şi anul publicaţiei sunt inserate în text în locul corespunzător:…
caracterul raţional al alegerilor (Hollis, 1996)
Dacă numele autorului apare ca parte a propoziţiei, între paranteze se citează doar
informaţia care lipseşte, astfel: Clark (1945) consideră că…
- Lucrări cu mai mulţi autori:
a) Dacă lucrarea are doi autori citaţi, ambele nume sunt citate ori de câte
ori referinţa apare în text, utilizând simbolul (&), astfel:… în cazul
descris (Johnson & Maurice, 2005). În cadrul textului însă utilizaţi „şi”
pentru a face referire la doi autori: Johnson şi Maurice (2005) au
afirmat că…
b) Când o lucrare are trei, patru, sau cinci autori, se citează toţi autorii
atunci când referinţa apare pentru prima oară în text: Howden, Brown,
şi Davidson (1993) subliniază că…
c) În cazul tuturor celorlalte referinţe făcute în text includeţi doar numele
primului autor urmat de „et al.” (latinescul pentru „toţi ceilalţi”) şi anul
publicaţiei: Brown et al. (1993) afirmă
- Lucrări ale unor asociaţii, corporaţii, agenţii guvernamentale etc.
Numele organizaţiilor sau agenţiilor care au rolul de autor este scris ori de câte ori se
face referinţa în text: (International Monetary Fund [IMF], 2013)
Când este cazul, numele anumitor organizaţii sunt trecute şi integral şi abreviat atunci
când apar pentru prima dată în text, urmând ca în toate referinţele ulterioare să se utilizeze
numele abreviat.
(IMF, 2013)
- Lucrări fără autor
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Când lucrarea nu are un autor, utilizaţi primele două sau trei cuvinte ale lucrării ca
referinţă a textului. Treceţi titlul cu ghilimele dacă se referă la un articol, capitol de carte, sau
pagină web. Utilizaţi italice dacă titlul se referă la o carte, revistă, broşură sau raport: Despre
bani şi bănci ("On Money and Banking” 2003) sau European Integration (2008)
Autorii anonimi ar trebui citaţi în felul următor: integrarea europeană (Anonymous,
2008)
Pentru a cita un loc specific dintr-o anumită sursă bibliografică (o anumită pagină, un
anumit capitol), includeţi pagina, capitolul cu abrevierea corespunzătoare: (Hollis, 1996, p.
108) sau
Hollis (1996) a afirmat că „raţionalitatea agenţilor...” (p. 218).
Dacă numerele paginilor nu sunt incluse în sursele electronice (spre exemplu, în cazul
unor reviste online), notaţi numărul paragrafului, precedat de abrevierea „para”: (Benson &
Ross, 2005, para. 9)
2.4.2 Menţionarea surselor bibliografice
Citarea lucrărilor online
• Adresa de internet: menţionarea unei adrese de internet trebuie să
direcţioneze cititorul cât mai clar cu putinţă către lucrarea online care este
citată. Dacă adresa URL nu este stabilă, aşa cum este cazul revistelor online
cu acces doar pentru abonaţi, utilizaţi adresa de internet principală a
publicaţiei. Dacă lucrarea citată este o versiune finalizată şi publicată şi
datată, precum în cazul unor articole din reviste, data apariţiei articolului
este suficientă. Totuşi, dacă lucrarea citată nu este datată şi poate fi
schimbată sau actualizată pe parcurs, aşa cum este cazul unui articol de
enciclopedie online, includeţi şi data când aţi accesat informaţia citată.
• Articole în reviste şi ziare: Referinţa bibliografică pentru articolele din
publicaţii periodice trebuie să includă următoarele elemente: autor (autori),
data publicării, titlul articolului, titlul revistei, volumul, numărul revistei
(dacă e cazul) şi numerele paginilor.
• Articole în revistă, un autor, accesată pe internet
Ku, G. (2008). Learning to de-escalate: The effects of regret in escalation of commitment.
Organizational Behavior and Human Decision Processes, 105(2), 221-232.
doi:10.1016/j.obhdp.2007.08.002
• Articole în revistă, doi autori, accesată online
Sanchez, D., & King-Toler, E. (2007). Addressing disparities consultation and outreach
strategies for university settings. Consulting Psychology Journal: Practice and Research,
59(4), 286-295. doi:10.1037/1065- 9293.59.4.286
• Articole în revistă, mai mult de doi autori, accesată online
Van Vugt, M., Hogan, R., & Kaiser, R. B. (2008). Leadership, followership, and evolution:
Some lessons from the past. American Psychologist, 63(3), 182-196. doi:10.1037/0003066X.63.3.182
• Articole dintr-o revistă publicată pe internet
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Hirtle, P. B. (2008, July-August). Copyright renewal, copyright restoration, and the difficulty
of determining copyright status. D-Lib Magazine, 14(7/8). doi:10.1045/july2008-hirtle
• Articole dintr-o bază de date cu acces restricţionat
Colvin, G. (2008, July 21). Information worth billions. Fortune, 158(2), 73-79. Preluat de la:
Business Source Complete, EBSCO. Accesat la adresa: http://search.ebscohost.com
• Articole într-o revistă tipărită
Kluger, J. (2008, January 28). Why we love. Time, 171(4), 54-60.
• Articole în ziar, fără autor, tipărită
As prices surge, Thailand pitches OPEC-style rice cartel. (2008, May 5). The Wall Street
Journal, p. A9.
• Articole în ziar, mai mulţi autori, paginare discontinuă, tipărit
Delaney, K. J., Karnitschnig, M., & Guth, R. A. (2008, May 5). Microsoft ends pursuit of
Yahoo, reassesses its online options. The Wall Street Journal, pp. A1, A12.
- Cărţi: Referinţa bibliografică pentru o carte trebuie să includă următoarele
elemente: autor (autori) sau editor (editori), data publicaţiei, titlul, locul unde a
fost publicată, numele editurii.
• Carte fără autor sau editor tipărită:
Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11th ed.). (2003). Springfield, MA: MerriamWebster.
• Carte cu un autor, tipărită:
Kidder, T. (1981). The soul of a new machine. Boston, MA: Little, Brown & Company.
• Carte cu doi autori, tipărită:
Frank, R. H., & Bernanke, B. (2007). Principles of macro-economics (3rd ed.). Boston,
MA: McGraw-Hill/Irwin.
• Carte având o organizaţie ca autor, editată de o organizaţie, accesată
online:
Australian Bureau of Statistics. (2000). Tasmanian year book 2000 (No. 1301.6).
Canberra,
Australian
Capital
Territory:
Author.
Accesat
la
adresa:
http://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/
subscriber.nsf/0/CA2568710006989$File/13016_2000.pdf
• Carte editată:
Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (2001). Children of color: Psychological
interventions with culturally diverse youth. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
• Dizertaţii: În cazul dizertaţiilor, referinţele bibliografice trebuie să includă
următoarele elemente: autor, data publicării, titlul, şi instituţia (dacă aţi
accesat copia lucrării din colecţia unei universităţi etc.)
o Disertaţii accesate online:
Young, R. F. (2007). Crossing boundaries in urban ecology: Pathways to sustainable cities
(Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations & Theses database. (UMI No.
327681)
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Eseuri sau capitole în cărţi editate. Referinţele bibliografice pentru eseuri
sau capitole în cărţi editate trebuie să includă următoarele elemente: autorul
(autorii), data publicării, titlul eseului sau capitolului, editorul (editorii)
cărţii, titlul cărţii, numerele paginilor corespunzătoare eseului sau
capitolului în carte, locul publicării, numele editurii.
• Un autor:
Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. În T. Magrini
(Ed.), Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL:
University of Chicago Press.
• Doi editori:
Hammond, K. R., & Adelman, L. (1986). Science, values, and human judgment. În H. R.
Arkes & K. R. Hammond (Eds.), Judgement and decision making: An interdisciplinary
reader (pp. 127-143). Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Enciclopedii sau dicţionare. Referinţele bibliografice pentru enciclopedii trebuie
să includă următoarele elemente: autor (autori) sau editor (editori), data publicării,
titlul, locul publicării, numele editurii. Pentru sursele accesate online, includeţi şi
data accesării informaţiei întrucât aceasta poate fi actualizată sau modificată pe
parcurs:
Sadie, S., & Tyrrell, J. (Eds.). (2002). The new Grove dictionary of music and musicians (2nd
ed., Vols. 1-29). New York, NY: Grove.
• Articol într-o enciclopedie online:
Containerization. (2008). In Encyclopædia Britannica. Retrieved May 6, 2008, from
http://search.eb.com
• Articol în enciclopedie:
Kinni, T. B. (2004). Disney, Walt (1901-1966): Founder of the Walt Disney Company. În
Encyclopedia of Leadership (Vol. 1, pp. 345-349). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Rapoarte de cercetare şi lucrări:
Referinţa bibliografică la un raport de cercetare trebuie să includă următoarele elemente: autor
(autori), data publicării, locul publicării, numele editurii. Dacă organizaţia care a publicat
raportul utilizează un număr al raportului acesta trebuie trecut în paranteză imediat după titlu.
Dacă raportul este accesat online, inseraţi şi adresa de internet.
• Raport guvernamental, accesat online:
U.S. Department of Health and Human Services. (2005). Medicaid drug price comparisons:
Average manufacturer price to published prices (OIG publication No. OEI-05-05- 00240).
Washington, DC. http://www.oig.hhs.gov/oei/reports/oei-05-05-00240.pdf
• Rapoarte tehnice şi/sau de cercetare, accesate online:
Deming, D., & Dynarski, S. (2008). The lengthening of childhood (NBER Working Paper
14124). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, July 21, 2008,
http://www.nber.org/papers/w14124
- Document disponibil în cadrul unui program universitar:
Victor, N. M. (2008). Gazprom: Gas giant under strain. Preluat de la: Stanford University,
Program
on
Energy
and
Sustainable
Development.
Accesat
la
adresa:
http://pesd.stanford.edu/publications/ gazprom_gas_giant_under_strain/
•
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Anexa 1 – Formular de evaluare a articolelor:
Titlul articolului:

1

2

3
4
6

Metodologia de elaborare a cercetării: se va puncta în ce
măsură articolul are o structură logică, coerentă, iar
metodologia aleasă este adecvată obiectivului cercetării. De
asemenea, vor fi evaluate şi alte aspecte de către recenzor: în
ce măsură obiectivele cercetării enunţate în abstract au fost
atinse, dar şi claritatea şi coerenţa ideilor enunţate.
Relevanţa subiectului cercetării: se va puncta dacă autorul a
ales un subiect relevant pentru economia UE, dar şi pentru
economia României.
Calitatea argumentării cercetării realizate
Dacă cercetarea este bazată pe o solidă cunoaştere a literaturii
de specialitate şi susţinută de date statistice relevante
Caracterul interdisciplinar al problematicii abordate: dacă
cercetarea este abordată într-o manieră interdisciplinară
TOTAL

*Scorul minim pentru publicare este 80.

Observaţii generale şi sugestii pentru autor:
………………………….
Recenzor:

10

Punctajul
acordat de
recenzor

Punctaj
ul
maxim

30

20
25
15
10
100

