
NOTE PENTRU COLABORATORI  

Studii şi cercetări lingvistice  este o revistă peer review, care publică articole inedite 
de lingvistică  în limba română sau în limbile  engleză,  franceză,  germană,  italiană, 
spaniolă.

Textele vor fi trimise în format electronic (Word, cu extensia rtf sau doc) şi pe hârtie.
Fiecare articol  primit  la redacţie  va fi  citit  de doi referenţi  anonimi,  desemnaţi  de 
comitetul de redacţie. Autorii ale căror articole au primit un aviz favorabil au obligaţia 
să ţină seama de observaţiile referenţilor în vederea publicării. 
Comitetul de redacţie va informa autorii cu privire la rezultatele evaluării articolelor 
în maximum trei luni de la data primirii manuscrisului. 

Articolele vor fi tehnoredactate conform instructiunilor MLA, ediţia a cincea sau a 
şasea, după cum urmează: 

Lungimea articolelor: 10-12 pagini (5.000-7.000 cuvinte), inclusiv notele, referinţele 
şi rezumatul.

Font: Times New Roman, 12
Distanţa: 2 rânduri
Numerotarea paginilor: dreapta sus
Colontitlul: maximum 50 caractere (inclusiv spaţiile), fără abrevieri

Titlul: centrat, cu majuscule.

Numele autorului: sub titlu, centrat, cu litere de rând (exceptând iniţialele).

Cinci cuvinte cheie în limba română şi traducerea acestora în limba engleză,  după 
modelul:

Cuvinte cheie: lingvistică, pragmatică, analiza discursului, manuale, limba franceză

Keywords: lingusitics, pragmatics, discourse analysis, textbooks, French language

Textele  mai  lungi  de  5  pagini  vor  fi  împărţite  în  capitole.  Capitolele  vor  avea 
subtitluri (scrise cu aldine) şi nu vor fi numerotate.

Paragrafele vor fi marcate prin 5 spaţii (1 Tab).
 
Citatele scurte (1-4 rânduri) se pun între ghilimele şi sunt incluse în corpul articolului. 
Ghilimelele vor fi marcate conform normelor limbii în care este redactat articolul. 

Citatele mai lungi de 4 rânduri vor fi scrise centrat (1 cm faţă de restul textului) şi nu 
se pun între ghilimele.

Notele se vor scrie cu fontul Times New Roman 10, vor fi inserate în subsolul paginii 
şi marcate în text prin superscript.



Referirea la lucrările menţionate sau citate în text se face în felul următor: Coteanu 
(1973: 25), Greimas şi Courtès (1984: 45), Bidu-Vrânceanu et al. (2001: 13). 

În cazul cărţilor apărute la o editură din străinătate, numele oraşului rămâne aşa cum 
apare pe pagina de titlu. Ex: London, nu „Londra”; The Hague, nu „Haga”.

Dacă sunt citate mai multe lucrări ale unui singur autor apărute în acelaşi an, acestea 
vor fi marcate cu a,b,c...

Toate lucrările citate sau menţionate în text vor fi înşiruite la sfârşitul articolului, după 
modelul:

Referinţe: 

Bidu-Vrânceanu, A. et al., 2001, Dicţionar de ştiinţe ale limbii. Bucureşti: Nemira.
Coteanu,  I.,  1973a,  Stilistica  funcţională  a  limbii  române. Bucureşti:  Editura 
Academiei Române.
Coteanu, I., 1973b, „Limbă şi limbaj”, Limba română 2 (XXIII), 65-70.
Greimas, A.J., J. Courtès, 1984,  Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du 
langage. Paris: Hachette.
Grmek,  M.  D.,  1991,  „La  dénomination  latine  des  maladies  considérées  comme 
nouvelles  par  les  auteurs  antiques”,  în  G.  Sabbah  (éd.),  Le  latin  médical.  La 
constitution d’un langage scientifique.  Realités et  langage de la médecine dans le  
monde  romain,  Actes  du  IIIe Colloque  International  « Textes  médicaux  latins 
antiques » (Saint-Étienne, 11-13 septembre 1989). Saint-Étienne: Université de Saint-
Étienne, 195-213.
Guţu-Romalo, V. (coordonator), 2005,  Gramatica limbii române. Bucureşti: Editura 
Academiei Române.
Tasmowsky-De Ryck, L., 1985, „L’imparfait avec et sans rupture”, Langue française 
67, 59-77.  

Rezumat:  Articolele în limba română vor fi urmate de un rezumat în limba engleză. 
Articolele redactate într-o limbă străină vor fi urmate de un rezumat în limba română 
şi un rezumat în limba engleză. Rezumatul va fi precedat de titlul articolului, urmat de 
cuvântul „rezumat” între paranteze – în aceeaşi limbă ca şi textul rezumatului.

Afilierea:  La  finalul  articolului,  vor  fi  indicate  afilierea  instituţională  a  autorului, 
adresa poştală şi cea de e-mail.

Notă biografică: Pe o pagină separată/într-un fişier separat, autorii vor redacta o scurtă 
notă biografică (50-100 cuvinte).

Articolele  vor  fi  trimise  în  format  electronic  pe  adresa  Mariana  Neţ 
<mariana_net15@yahoo.com> şi  Emanuela Timotin <etimotin@yahoo.com>; iar pe 
hârtie, cu menţiunea „Pentru Studii şi cercetări lingvistice”, la adresa: 

Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”
Calea 13 Septembrie, nr. 13
050711 Bucureşti. Romania

mailto:mariana_net15@yahoo.com

