IMPACT STRATEGIC
GHID PENTRU AUTORI
Le mulţumim celor interesaţi să publice în revista ştiinţifică bilingvă Impact strategic şi le
supunem atenţiei, totodată, aspectele pe care trebuie să le aibă în vedere la redactarea articolelor.
CRITERIILE DE SELECŢIE a articolelor sunt următoarele:
 Circumscrierea în aria tematică a revistei – studii strategice și de securitate și în
următoarele domenii: actualitatea politico-militară; tendinţe şi perspective în domeniile securitate,
apărare, geopolitică şi geostrategie, relaţii internaţionale, societatea informaţională; problematica
păcii și a războiului; managementul conflictelor; strategie militară; securitate cibernetică.
 Originalitatea – argumentare proprie; caracter de noutate; să nu fi fost publicat anterior;
 Caracter științific/academic al lucrării – stil neutru, obiectiv, argumentarea afirmațiilor și
precizarea tuturor resurselor bibliografice utilizate;
 Bibliografie relevantă, care să cuprindă lucrări de prestigiu şi surse recente, redactată
conform modelului prezentat în Ghid;
 Redactarea în limba română şi în limba engleză să corespundă standardelor
academice;
 Adecvarea la normele editoriale adoptate de revistă.
DIMENSIUNEA ARTICOLULUI ȘI NORME DE EDITARE
 Dimensiunea articolului poate varia între minim 6 și maxim 12 pagini (inclusiv notele de
subsol, bibliografia şi imaginile).
 Setări pagină: margini 2 cm, format A 4.
 Articolul se va scrie cu font Times New Roman, dimensiune corp 12, spaţiere la 1 rând,
cu diacritice.
 Denumirea fişierului în limba română trebuie să conţină numele autorului si titlul articolului
şi nu se scrie cu diacritice. Salvarea se va face ca document Word.
STRUCTURA ARTICOLULUI
 Titlul articolului (centrat, scris cu majuscule, bold, font 24)
 O prezentare de autor succintă, care să cuprindă următoarele elemente (după caz): grad
militar, titlu didactic/cercetare, titlu ştiinţific, prenume, nume, funcţia deţinută la principala afiliere
instituţională, în cazul doctoranzilor – domeniul cercetării, universitatea –, oraşul, ţara de
reşedinţă, e-mail.
 Un rezumat relevant, de circa 150 de cuvinte (caractere italice)
 6-8 cuvinte-cheie (caractere italice)
 Introducere/Consideraţii preliminare
 Două-patru capitole, eventual sub-capitole
 Concluzii
 Opțional, dacă se consideră util pentru argumentare, pot fi incluse în articol
tabele/grafice/imagini, cu trimitere din text către acestea. Ele vor fi expediate redacției și separat,
odată cu articolul, în format .jpeg / .png / .tiff.
În cazul tabelelor, deasupra se scrie, „Tabelul nr. X: titlu”, iar în cazul imaginilor eg. hărți, etc.,
dedesubt se scrie Figura nr. X: titlu”. În ambele cazuri, se menţionează sursa (dacă este cazul) în
notă de subsol.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE
Articolul va cuprinde note de subsol și bibliografie, după modelul ilustrat în cele ce urmează.
Toate sursele bibliografice citate se indică în limba în care au fost consultate, cu transliterație în
caractere latine dacă este cazul/opțional, traducerea titlului din limba străină;
La notele de subsol, se începe cu prenumele autorului, iar la final se menționează şi nr.
paginii/paginilor.
Titlul unui articol se marchează cu ghilimele, iar numele revistelor și al cărților se marchează cu
caractere înclinate (cursive) /italice.
Exemplu de carte: Joshua S. Goldstein, Jon C. Pevenhouse, Relaţii internaţionale, Iaşi, Editura
Polirom, 2007, pp. 37 - 45.
Exemplu de articol: Gheorghe Calopăreanu, „Securitate prin educaţie şi instruire în UE”, în
Impact Strategic nr. 2/2013, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, p. 15.
Sursele electronice se citează cu link-ul întreg, menţionând titlul cărţii/articolului (între ghilimele)
şi numele publicaţiei (se indică şi data la care a fost accesată).
Exemplu: John N. Nielsen, „Strategic Shock in North Africa”, în Grand strategy: the View from
Oregon, disponibil la http://geopolicraticus.wordpress.com/2011/03/03/strategic-shock-in-northafrica/, accesat la 10.03.2015.
La bibliografie, se vor menţiona toate lucrările studiate. Sursele se ordonează alfabetic, după
numele autorului, scris cu majuscule, şi se numerotează.
Exemplu de carte: GOLDSTEIN, Joshua S.; PEVENHOUSE, Jon C., Relaţii internaţionale, Iaşi,
Editura Polirom, 2007.
Exemplu de articol: CALOPĂREANU, Gheorghe, „Securitate prin educaţie şi instruire în UE” în
Impact Strategic nr. 2 /2013, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.
Sursele electronice se citează cu link-ul întreg, menţionând titlul cărţii/articolului (între ghilimele)
şi numele publicaţiei.
Exemplu: NIELSEN, John N., „Strategic Shock in North Africa”, în Grand strategy: the View
from Oregon, disponibil la http://geopolicraticus.wordpress.com/2011/03/03/strategic-shock-innorth-africa/, accesat la 10.03.2015.
EVALUAREA ŞTIINŢIFICĂ a articolelor se realizează conform procesului double blind peer
review, de către cadre didactice universitare şi cercetători ştiinţifici specialişti în domeniul în care se
circumscrie articolul. Identitatea autorilor nu este cunoscută de evaluatori, iar numele evaluatorilor
nu este dezvăluit autorilor.
Concluziile raportului de evaluare sunt aduse la cunoştinţa autorilor, ele reprezentând argumentul
pentru acceptarea/respingerea articolelor.
În urma evaluării, există trei posibilităţi:
a) acceptarea articolului spre publicare ca atare sau cu modificări minore;
b) acceptarea articolului spre publicare cu modificări/completări de substanţă sau
c) respingerea articolului.
Aducem la cunoştinţa autorilor că, anterior evaluării, articolele sunt supuse unui proces de analiză
antiplagiat (www.sistemantiplagiat.ro).
TERMENE DE PREDARE:
Articolele vor fi trimise în format electronic la adresa de e-mail a redacţiei,
impactstrategic@unap.ro Primim articole pe tot parcursul anului, însă vă indicăm următoarele

repere: până la 15 decembrie pentru nr. 1 din anul următor; până la 15 martie pentru nr. 2; până la
15 iunie pentru nr. 3 şi până la 15 septembrie pentru nr. 4.
NOTA BENE: Redacţia îşi rezervă dreptul de a face sau de a solicita autorilor modificări ce se
impun pe text.
Versiunea în limba engleză a articolului se predă redacţiei în termenul agreat și va corespunde
formei finale a materialului în limba română.
Traducerea în limba engleză (British English sau American English, respectând principiul
consecvenţei) trebuie să fie completă şi corectă, corespunzătoare standardelor academice, întrucât
ediţia în limba engleză este indexată în baze de date internaţionale şi difuzată comunităţii ştiinţifice
internaţionale.
Citatele din lucrări/documente oficiale (legi, tratate etc.) şi din declaraţiile existente în limba
engleză ale unor personalităţi trebuie preluate ca atare din original.
Ghilimelele se notează astfel: în limba română „…”, iar în limba engleză: “…”.
Materialele nu vor conţine informaţii clasificate. Personalul militar şi civil angajat al MApN va
trimite materialele destinate publicării însoţite de avizul structurii de securitate al unităţii în care
este încadrat autorul.
Responsabilitatea privind conţinutul articolelor revine în totalitate autorilor, în conformitate cu
Legea nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea
tehnologică şi inovare.
Articolele publicate sunt supuse legii copyright. Toate drepturile sunt rezervate Universităţii
Naţionale de Apărare „Carol I”, indiferent dacă se are în vedere întregul material sau numai o parte
a acestuia, în special drepturile privind traducerea, retipărirea, reutilizarea ilustraţiilor, citatele,
difuzarea prin mass-media, reproducerea pe microfilme sau orice alt mod şi stocarea în baze de
date. Sunt autorizate orice reproduceri, fără perceperea taxelor aferente, dacă este precizată sursa.
Nerespectarea acestor instrucţiuni va atrage respingerea articolului. Trimiterea articolului
către redacţie constituie implicit acordul autorului în privinţa celor expuse.
Pentru
mai
multe
detalii
despre
publicaţie,
puteţi
accesa
site-ul
nostru,
http://impactstrategic.unap.ro/index.html, sau puteţi contacta redacţia la adresa de e-mail:
impactstrategic@unap.ro.

