
Structura-model al unui articol destinat revistei 

Jurnal juridic național: teorie și practică 
 

 

 

1. DENUMIREA (cu majuscule). 

2. Prenumele și NUMELE autorului. 

3. Gradele, titlurile, calificativele etc. 

4. Instituția în care își desfășoară activitatea (pe care o reprezintă etc.). 

5. REZUMATUL articolului scris în limba română în mărime de 100-150 de cuvinte (se scrie 

și cuvîntul rezumat, la începutul primului rînd al rezumatului, din alineat și cu buchii 

îngroșate). 

6. Cuvinte-cheie: scrise în limba română. 

7. REZUMATUL (RÉSUMÉ, SUMMARY etc.) articolului scris într-o limbă străină în mărime 

de 100-150 de cuvinte (de ex., engleză, franceză sau rusă), se scrie și cuvîntul rezumat în 

limba respectivă. 

8. Cuvinte-cheie: (Mots-clé:, Key-words: etc.) scrise în limba străină în care a fost scris 

rezumatul. 

9. Problema. (cuvîntul „Problema” se scrie cu litere îngroșate la începutul primului rînd din 

text). 

10. Actualitatea temei cercetate. (cuvîntele „Actualitatea temei cercetate” se scriu cu litere 

îngroșate la începutul primului rînd al despărțiturii). 

11. Scopul și sarcinile cercetării. (acest subtitlu se scrie cu caractere îngroșate la începutul 

primului rînd din compartiment). 

12. Metodele aplicate și materialele folosite. (acest subtitlu se scrie cu caractere îngroșate 

la începutul primului rînd din compartiment). 

13. Rezultatele căpătate și dezbateri. (acest subtitlu se scrie cu caractere îngroșate la 

începutul primului rînd din compartiment). 

14. Concluzii. (acest subtitlu se scrie cu caractere îngroșate la începutul primului rînd din 

compartiment). 

15. Trimiteri bibliografice (se scrie detașat și după textul de bază, peste un rînd). 

16. Datele despre autor se scriu fără denumire, la sfîrșitul articolului științific, și curprind: 

numele, prenumele și numele tatălui, dacă nu este codul ORCID; locul de muncă sau de 

înfăptuire a cercetării și țara; nr. telefonului și adresa de e-poștă. 

 

Notă: Cu caractere negre sunt scrise elemente obligatorii și cu caractere albastre cele opționale.  

 

Vezi celelalte criterii aici: http://www.legeazakon.md/content/index.php?number=5&lang=ro, 

adică pe pagina WEB www.legeazakon.md , compartimentul „Criterii pentru publicare”. 

 

http://www.legeazakon.md/content/index.php?number=5&lang=ro
http://www.legeazakon.md/
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