
INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI 

 

Pentru publicare autorii sunt rugaţi să respecte modelele furnizate. Pentru articolul în extenso se 

propune o limită de text (inclusiv imagini) de 10 pagini. 

Stilul de citare acceptat de revistă este APA – American Psychological Association, ediţia a 6a. 

Odată cu trimiterea articolului pentru evaluare în vederea publicării în Revista ARGUMENT, autorul îşi 

asumă integral şi implicit respectarea Drepturilor de autor şi apartenenţa sa asupra materialului 

transmis (integral, textul/textele, aparţin autorului în cauză, şi nu sunt subiectului unei plagieri, copieri 

sau compilări de orice tip, iar sursele folosite – inclusiv fotografii, desene, tabele – sunt citate cu 

respectarea drepturilor de autor sau a politicii Creative Commons – CC BY 4.0). În acest sens 

autorul/autorii va/vor descărca, completa, semna şi trimite formularul privind drepturile de autor 

furnizat. Totodată, autorii işi asumă, prin semnarea declaraţiei menţionate, obligaţia de a nu republica 

articolul trimis către revista Argument într-o altă publicaţie un an de la data publicării. 

Autorii au obligaţia de a corecta şi completa articolul conform cerinţelor echipei editoriale şi 

referenţilor pentru a se asigura coerenţa, claritatea şi calitatea materialelor tipărite. 

Alături de articolul in extenso în română şi engleză şi declaraţia privind drepturile de autor se vor 

trimite separat imaginile în format .jpg la rezoluţie de 300dpi. 

Toate articolele trimise spre publicare vor fi verificate în sistemul antiplagiat. Nu se percepe taxă de 

procesare a articolelor sau de publicare. Autorii care doresc să achiziţioneze exemplarul fizic al revistei 

vor acoperi costurile de tipările în valoare de aproximativ 45lei (10 euro). 

Articolele trimise spre publicare în numerele 1-10 ale revistei au fost supuse unui proces de single 

blind peer review. Începând cu nr. 11, articolele vor fi supuse unui proces de double blind peer review 

realizat de referenţii publicaţiei. Referenţii urmăresc coerenţa şi calitatea materialului trimis spre 

publicare, originalitatea subiectului abordat, structurarea clară şi calitatea ştiinţifică a articolelor. 

Revista Argument este o revistă cu articole în open access, integral bilingvă – publicată în română şi 

engleză.  

 

 


