
 

Condiții și instrucțiuni  

pentru publicarea materialelor în revista Pulsul Geostrategic 

 și on-line, pe site-ul oficial al publicației 

 

Revista Pulsul Geostrategic acceptă, de regulă, manuscrise originale de la autori 

români sau străini care nu au mai fost publicate în nicio altă publicație științifică și care nu au 

fost supuse anterior procesului de peer review. În situațiile în care sunt preluate lucrări care au 

mai fost publicate anterior, publicarea se va face pe baza aranjamentelor și acordului prealabil 

între părți, cu respectarea regulilor pertinente în vigoare privind originea și atribuirea.  

Materialele care vor fi trimise pe adresa office@pulsulgeostrategic.ro în format .doc/.docx și 

vor fi supuse evaluării critice a colectivului de redacție și a colaboratorilor de specialitate ai 

revistei. Pot conține scheme sau hărți, prezentate ca anexe la text (acestea sub format .pdf, 

.jpeg). Evaluarea materialului și eventualele modificări vor fi remise într-un interval de timp 

de maxim 2 săptămâni de la primire. Tematica abordată trebuie să se înscrie în preocupările 

menționate de acest domeniu, iar articolele să respecte legislația românească în domeniul 

securității naționale (răspunderea în acest sens revenind integral autorului).  

Revista încurajează utilizarea materialelor prezentate pe site ca bază documentară, 

inclusiv includerea unor părți din acestea în alte lucrări și care să nu ducă la deformarea ideii 

prezentate, cu citarea corespunzătoare a sursei, dacă nu se specifică expres obținerea 

acordului. 

Pentru redactarea articolelor, autorii sunt rugați să aibă în considerare următoarele 

instrucțiuni: 

Revista Pulsul Geostrategic publică articole științifice în limbile română și engleză. 

Toate materialele trebuie să respecte în mod obligatoriu normele și rigorile lingvistice general 

valabile pentru întocmirea lucrărilor științifice, cu dimensiuni cuprinse între 10 000 – 20 000 

de caractere cu spații (5-10 pagini standard), cu paginare standard,  folosind fontul TNR, 12 

pct. Totodată, articolele vor conține, pe prima pagină, și informații precum titlul, numele și 

prenumele autorului, afilierea profesională și instituțională), un abstract de maxim 300 de 

cuvinte, precum și 3-5 cuvinte cheie. 
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Autorii manuscriselor sunt rugați să folosească, pe cât posibil, modelul de mai jos: 

TITLUL ARTICOLULUI 

Prenume NUME 

Afilierea profesională și instituțională 

Adresă de e-mail 

 

Abstract 

Abstractul va prezenta în maxim 300 de cuvinte un rezumat scurt al articolului, menționând 

principalele argumente folosite, precum și concluziile sau scenariile pe care le propune 

articolul.  

Cuvinte cheie: 3-5 cuvinte cheie 

Bibliografie:  

KISSINGER, Henry, Ordinea mondială. Reflecții asupra specificului  națiunilor și a cursului 

istoriei, trad. de Adriana Bădescu, Editura RAO, Cluj-Napoca, 2015(pentru cărti) 

MUDDE, Cas, „Three decades of populist radical right parties in Western Europe: So what?”, 

European Journal of Political Research, 52, 2013, pp. 1-19 (pentru articole). 

Surse on-line  

Reflection Paper On The Future Of European Defence disponibil on-line la 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_en.pdf, 

consultat la data…. 

Documente oficiale  

Art. 7, (1). TUE, publicat în Jurnalul Oficial al UE, C326/13, disponibil și on-line la 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-

fd71826e6da6.0001.02/DOC_1&format=PDF  

* Sistemul de referințe bibliografice pe care revista Pulsul Geostrategic este cel recomandat 

de Academia Română. Sursele bibliografice folosite în articole vor fi inserate cu ajutorul 

notelor de subsol. Pentru redactarea notelor de subsol, vă rugăm să folosiţi opţiunea 

„Footnote” din programul Word, fontul Times New Roman, 10 pct, spaţiere la 1 rând 

** Autorul este obligat să-si prezinte identitatea reală (nume, prenume), cu datele necesare 

pentru a putea fi contactat (telefon, e-mail, domiciliu, etc). Prezentarea unui CV este 

opțională, dar constituie un punct de apreciere asupra valorii materialului înaintat. În cazul în 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_1&format=PDF


care autorul dorește, si specifică acest lucru, politica revistei este de acord cu prezentarea 

materialului pe site și sub un pseudonim (după ce vom avea confirmarea identitătii reale); 

***Trimiterea materialului semnifică și acordul automat al autorului pentru folosirea 

materialului respectiv în redactarea altor documente.  

 


