
NOTE PENTRU COLABORATORI 
 

Limba română 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/sau pe 
hârtie. Fiecare articol primit la redacţie va fi citit de doi referenţi, 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: maximum 10 pagini (2.000 de semne), inclusiv notele, referinţele şi 
rezumatul. 
Font: Times New Roman, 12 
Distanţa: 1,5 rânduri 
Numerotarea paginilor: dreapta sus 
Colontitlul: maximum 50 caractere (inclusiv spaţiile), fără abrevieri 
Titlul: centrat, cu majuscule 
Numele autorului: deasupra titlului, în partea stângă, cu litere de rând (exceptând iniţialele). 
Cinci cuvinte cheie în limba română şi traducerea acestora în limbile engleză sau franceză, 
după modelul: 
Cuvinte cheie: lingvistică, pragmatică, analiza discursului, manuale, limba franceză 
Keywords: lingusitics, pragmatics, discourse analysis, textbooks, French language 
Mots-clés: linguistique, pragmatique, l’analyse du discours, manuels, la langue française 
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 vor pune între 
ghilimele. 
Notele se vor scrie cu fontul Times New Roman 10 şi vor fi inserate în subsolul paginii. 
Referirea la lucrările menţionate sau citate în text se poate face în două moduri: a. prin note de 
subsol situaţie în care nu trebuie indicat, între coordonatele cărţii, numele editurii şi b. prin  
sigle explicitate la sfârşitul articolului (exemplu: Nestorescu, Glosar – siglă pentru: Virgil 
Nestorescu, Glosar dialectal. Românii timoceni din Bulgaria, în vol. Floarea darurilor. In 
memoriam Ion Gheţie, Bucureşti 2002). 
Dacă referinţele vizează cărţi apărute la o editură din străinătate, numele oraşului rămâne aşa 
cum apare pe pagina de titlu. Ex: London, nu „Londra”; The Hague, nu „Haga”. 
Rezumat: articolele vor fi urmate de un rezumat în limba engleză sau franceză. 
Articolele redactate într-o limbă străină vor fi urmate de un rezumat în limba română şi un 
rezumat în limba engleză sau franceză. 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 poştă electronică. 
Articolele vor fi trimise în format electronic la adresele: al.mares@yahoo.com (dr. Alexandru 
Mareş) gheorghe.chivu@gmail.com (prof. dr. Gheorghe Chivu) sau pe hârtie, cu menţiunea 
„Pentru revista Limba română”, la adresa: 
Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” 
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