Reguli de citare
În interiorul textului se foloseste sistemul de citare Harvard.
Exemplu: (Popescu, 2004, p.7) sau (Popescu, 2006, pp. 7-9). La sfârşitul articolului, în secţiunea
bibliografie, trebuie introduse toate citările folosite în text.
Exemplu: (la sectiunea bibliografie)
Popescu, I., Reforma administraţiei, Cluj-Napoca: Accent, 2004.
Toate referinţele bibliografice trebuie numerotate.
Dacă există explicaţii care nu doriţi să se regăsească în textul principal, folosiţi note de subsol (nu
sunt acceptate notele de subsol în cazul titlurilor sau bibliografiei). Toate notele de subsol trebuie
să se încheie cu punct.
1. Cărţi
Autor, Titlu, editura, anul, pagina.
Exemplu: Veblen, T., Popescu, I. şi Valea, M., The Place of Science in Modern Civilization, New York:
Huebusch, 1919.
2. Articole
Autor, ‘Titlu’, anul, Revista, număr (dacă se aplică), şi intervalul de pagini din revistă la care se găseşte
articolul.
Exemplu: Marais, E. and Gregor, S., ‘The Police Service in South Africa’, 1996, New Law Journal, 146,
pp. 1235-1245.
3. Contribuţii în cadrul unor volume colective
Autor, ‘Titlu’, în numele editorului (ed.), Titlul volumului colectiv, editura, anul, pagina sau paginile
capitolului din s-a citat.
Exemplu: Dubinskas, F. A., ‘Janus Organizations: Scientists and Managers in Genetic Engineering
Firms’, in Dubinskas (ed.), Making Time, PA: Temple University Press, 1988, pp. 147-182.
4. Articole de ziar
Autor (dacă este cunoscut), ‘Titlu’, Ziar, data, pagina.
Exemplu: Lewis, A., ‘The War Crimes Tribunal Works’, International Herald Tribune, 31 July 1995, p. 5.
5. Documente ale unor organizaţii internaţionale
- Documente ale Uniunii Europene
- Directiva 7/23/EC, OJ L 181, 9.7.1997, p. 1.
- Regulamentul (EC) numărul 2027/95
- Alte documente

Pentru toate celelalte tipuri de documente vă rugăm să urmăriţi stilul oficial de citare folosit de
organizaţiile care au elaborat documentele respective.
6. Internet (url)
Dacă se folosesc articole, rapoarte, documente oficiale, care sunt disponibile online, citarea acestora
se va face după regulile de mai sus, cu menţiunea că ‘documentul este disponibil online la adresa’
completa de url, menţionând de asemenea data ultimei accesări.
Exemplu: Popescu, G., ‘Planul urbanistic al Clujului’, [Online] la adresa
http://www.primariaclujnapoca.ro/., accesat la data de 1 aprilie 2009.
7. Documente oficiale naţionale
Pentru toate documentele oficiale naţionale vă rugăm să urmăriţi stilul oficial de citare folosit de
organizaţiile care au elaborat documentele respective.

