Recomandari generale privind conŃinutul articolelor ştiinŃifice
Articolele primite in vederea publicarii trebuie sa urmeze o structura logica si o
metodologie specifica lucrarilor stiintifice. Cateva scurte recomandari legate de acest
subiect sunt prezentate in continuare:
1. Titlul
Acesta trebuie sa fie in corelaŃie clara cu obiectul articolului si sa sintetizeze cat mai
concret si coerent scopul acestuia. Este recomandata folosirea a maxim 8 cuvinte in
cadrul acestuia. Se vor prefera cuvintele relevante pentru domeniul in care articolul
respectiv se subscrie, deoarece indexarea in motoarele de cautare se face in primul rand
dupa titlul articolului. Un titlul bine ales si relevant pentru continutul prezentat va
asigura lucrarii impact si vizibilitate sporita in randul comunitatii academice, aceasta
fiind usor de gasit si consultat de catre alti cercetatori afiliati domeniului respectiv.
2. Rezumatul
Acesta nu va depăşi 200 de cuvinte si trebuie sa menŃioneze domeniul ştiinŃific în care se
încadrează articolul, provocările ştiinŃifice la care acesta propune solutii si rezultatele
importante obtinute împreuna cu implicatiile aferente. Rezumatul are în principal doua
scopuri: de a sublinia relevanta, originalitatea si calitatea cercetării, respectiv de a sugera
cititorului daca lucrarea îl interesează sau nu, în continuare. Acesta va fi folosit pentru
indexare in bazele de date si de aceea trebuie sa fie inteligibil si atractiv pentru cititorii
care nu au parcurs inca articolul. Rezumatele nu vor conŃine referinŃe bibliografice sau
ecuaŃii. Pentru creşterea vizibilităŃii ar trebui folosite cuvintele cheie ale articolului,
evitând însa repetările inutile.
3. Cuvintele cheie
Acestea trebuie sa prezinte esenta articolului si sa enumere principalele cuvinte cheie,
aferente domeniului stiintific în care se înscrie lucrarea. Se vor scrie in ordinea
descrescătoare a relevantei pentru articol.
4. Codurile JEL:
Se încadrează articolul potrivit clasificării JEL (Journal of Economic Literature)
precizându-se codul categoriei relevante, articolul putându-se încadra fie la o singura
categorie fie la mai multe(maxim 3), după caz. Clasificarea JEL poate fi accesată la
adresa: http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php.
5. Introducerea:
Aceasta descrie cadrul ştiinŃific general al lucrării, provocările abordate si importanta lor
în cercetare, ipotezele ştiinŃifice si metodologia de principiu care a fost selectata si
utilizata, structura paragrafelor ulterioare. Deşi premisele cercetării sunt de obicei clare
inca de la început, este indicat ca introducerea si rezumatul sa fie scrise după redactarea
corpului principal al articolului.

6. Continutul
Articolul trebuie sã fie rezultatul unei cercetãri în domeniu, si structura sa trebuie sã fie
logicã şi clar evidenŃiatã prin titluri şi subtitluri ierarhizate corespunzãtor. Pentru ca
cititorii sã poatã înŃelege demersul autorilor se vor respecta urmãtoarele cerinŃe: utilizarea
stilului stiintific, a terminologiei recunoscute a domeniului; descrierea în detaliu a
metodelor folosite; enunŃarea rezultatelor în mod clar şi evidenŃierea implicaŃiilor.
Structura de continut a unui articol ştiinŃific este, de obicei, următoarea:
Prezentarea contextului cercetarii si a altor abordari din literatura de specialitate
(Literature Review), unde se descriu în mod critic lucrarile considerate relevante, în
special cele din fluxul principal de publicatii (ISI Thomson Philadelphia - Institute of
Scientific Information, Science Citation Index - SCI, alte baze de date indexate) si care
abordeaza provocari stiintifice identice, similare sau chiar conexe celor abordate în
articol. Aici este important a se descrie cu acuratete si în mod onest, deontologic, genul
proxim si diferentele specifice între abordarile din articol si altele prezentate în literatura,
considerate importante, focalizate pe aceeasi tema sau pe una apropiata Un asemenea
paragraf trebuie deci sa descrie stadiul actual al cunoasterii în domeniu, într-un mod clar,
sistematic, critic, coerent si concis, raportat la realizarile stiintifice anterioare importante
si, recomandabil, recente.
Metodologia cercetării, în care se prezintă metodele, tehnicile, algoritmii, tehnologiile,
cadrul experimental, cadrul de evaluare a rezultatelor, materialele etc. utilizate în cadrul
investigaŃiei ştiinŃifice. Aceasta îndeplineşte mai multe roluri, astfel:
• Specifica în mod clar si detaliat, aspectele originale propuse în lucrare.
• Oferă cititorului suficiente informaŃii pentru ca să înŃeleagă şi să reproducă
cercetarea;
• Explică cum a fost studiata problema, ce proceduri s-au urmat, într-o ordine cât
mai cronologică posibil;
• Explică în detaliu noile metode sau le numeşte şi indica referinŃa bibliografică în
care sunt prezentate în detaliu;
• Include frecvenŃa observaŃiilor, ce tip de date au fost înregistrate, etc.;
• Include erorile şi limitele metodelor folosite.
În cadrul acestui paragraf se recomanda folosirea timpului trecut în prezentare. Acest
paragraf constituie probabil partea cea mai vulnerabila pe parcursul procesului de
recenzie ştiinŃifica.
Rezultate cantitative si calitative. Interpretări. Se expun rezultatele obtinute, se
compara cu cele cunoscute prin intermediul altor cercetări (le contrazice? le confirma?
exista excepŃii în cadrul rezultatelor obŃinute? daca da, de ce? etc.) si se interpretează
importanta si utilitatea acestora (posibile aplicaŃii). De asemenea:
• Prezintă în mod obiectiv rezultatele obŃinute şi explică ceea ce s-a găsit
• Arată cum noile rezultate contribuie la cunoaşterea ştiinŃifică globală
• Urmează o succesiune logică, bazată pe construcŃii matematice/logice, tabele şi
figuri prezentând rezultatele care răspund la întrebări
• Acolo unde subiectul o cere, articolul trebuie să conŃină imagini (fotografii,
diagrame, scheme etc.) însoŃite de descrierile corespunzătoare.

În special în acest paragraf se recomanda o redactare concisa, ne-repetitiva si obiectiva.
7. Concluziile
O secŃiune de concluzii este necesară. Aceasta are rolul de a sintetiza contribuŃiile
lucrării, de a evidenŃia importanŃa acesteia şi de a indica direcŃii viitoare de cercetare. In
cadrul acesteia trebuiesc evitate speculaŃiile gratuite şi afirmaŃiile nefondate. Aceasta are
in principal următoarele roluri:
a. Descrie semnificaŃia datelor prezentate în contextul informaŃiilor existente despre
tema respectivă;
b. Indică modul în care rezultatele răspund aşteptărilor şi sunt corelate cu alte
rezultate din literatura de specialitate
c. Explică în ce mod rezultatele contribuie la progresul ştiinŃific al domeniului
respectiv
d. Indică direcŃiile posibile pentru viitoarele cercetări .

