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Instrucțiuni pentru autori
Rugăm colaboratorii să respecte următoarele norme de redactare:
1. Este obligatorie respectarea normelor ortografice ale limbii în care este redactat articolul.
2. Articolul trebuie redactat cu caractere de 12 Times New Roman şi spaţiere la un rând şi
jumătate distanţă.
3. Notele de subsol trebuie scrise cu caractere de 10 Times New Roman la un rând distanţă.
4. Fiecare notă se încheie cu punct.
5. Semnele de punctuaţie nu vor fi precedate de spaţiu, dar vor fi urmate de spaţiu.
6. Ghilimelele vor fi „…”.
7. După ghilimelele şi parantezele de deschidere/ închidere nu se introduce spaţiu.
8. Trebuie respectată diferenţa între cratimă (-), linie de pauză (–) şi linie de dialog (—).
9. Indicaţiile în latină (ibidem, op. cit., passim, cf, apud etc.): cu italice.
10. Numai italicele se folosesc pentru sublinieri în text (nu underline).
11. În toată lucrarea se va folosi numai sistemul ortografic cu „â“ şi „sunt“.
12. Setarea paginii (page setup):
sus (top), jos (bottom): 2,5cm
stânga (left): 2,5cm; dreapta (right): 2,5cm
13. Titlul trebuie scris cu caractere de 14, bold
14. În dreapta, sub titlu va apare: numele autorului scris cu caractere de 12, minuscule, bold.
15. După nume se va trece calitatea autorului , instituţia de provenienţă.
16. Materialul ce va fi trimis poate fi atât în limba română cu rezumat într-o limba de
circulaţie internaţională şi cuvinte cheie.
17. Cu excepţia titlului, textul şi notele de subsol din cuprinsul materialului se culeg cu literă
obişnuită, iar, când este cazul cu literă cursivă/italică.
18. Nu se acceptă lucrările culese fără diacritice.
19. Toate lucrările citate se indică numai în notele de subsol. Materialele au bibliografia
trecută la sfârşitul acestora. Bibliografia este organizată în ordinea alfabetică a numelor
autorilor. Referinţele bibliografice au următoarea formă: autor, titlu (italic), editura, locul,
anul, pagina. Cuvintele pagina şi paginile pot fi abreviate p./pp. Se precizează autorul şi
titlul articolului în cazul citării unui articol de pe Internet, ultima accesare şi pagina web unde
poate fi accesat
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20. Imaginile sunt însoţite de referinţa bibliografică.
21. Notele de subsol se numerotează în continuare (iar nu începând cu nota 1 la fiecare
pagină).
22. Listă de abrevieri.
23. Colaboratorii sunt rugaţi să respecte legislaţia privind drepturile de autor. Răspunderea
pentru conţinutul articolelor publicate revine în totalitate autorilor.
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