
REGULI GENERALE DE REDACTARE 

 

Spre a fi acceptate pentru publicare, textele vor trebui să conțină următoarele secțiuni: titlul 

lucrării, numele autorului (și afilierea acestuia), rezumat, cuvinte-cheie, textul de bază 

(organizat în instroducere, cuprins și încheiere etc.), bibliografie. Însumate, aceste 

secțiuni vor trebui să totalizeze cca 15.000 de semne. 

 

Pentru mai buna prezentare în volum/revistă a materialelor dvs., propunem următoarele reguli 

de redactare: 

 

Textele tuturor secțiunilor studiului/articolului se redactează în Word. 

 

 

Titlul lucrării: font Times New Roman, corp 14, bold, centrat. 

 

Numele autorului: font Times New Roman, corp 12, capitale, aliniat la dreapta. Numele 

autorului va fi urmat de indicele * ca indice de notă de subsol, în care se va preciza afilierea 

instituțională. 

 

Rezumat: font Times New Roman, corp 10. Rezumatul se redactează în limba engleză 

(Abstract:). 

 

Cuvinte-cheie: font Times New Roman, corp 10. Sunt necesare cel puțin cinci cuvinte-cheie, 

recactate în limba engleză (Keywords:). 

 

Textul de bază: 

 

1. Textele tuturor secțiunilor studiului se redactează în Word, font Times New Roman, 

corp 12; spațiere: la un singur rând. 

2. Nu se admit texte fără diacritice. 

3. Textele vor fi redactate cu â/sunt; de asemenea, se vor respecta normele în vigoare: 

vezi Academia Română, Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii 

române, ed. a II-a revizuită și adăugită, Univers Enciclopedic, București, 2010. 

4. Paragrafele noi se vor marca prin comanda ENTER. Nu trebuie folosită comanda 

TAB. 

5. Pentru evidențierile unor cuvinte sau sintagme din text se vor folosi caractere cursive 

(italice). Nu se admit caractere aldine sau sublinitate. 

6. Pentru marcarea titlurilor și subtitlurilor, se vor folosi comenzile (butoanele) 

HEADING 1....HEADING  X din program. 

7. Fonturi grecești acceptate: Greek Dan (fontul Greek standard îmbunătățit de Editura 

Humanitas astfel încât să cuprindă toate caracterele și tipurile de semne; acest font vă 

poate fi pus la dispoziţie de organizatorii conferinței emagrosu@yahoo.com). Pentru 

alte tipuri de caractere (ebraice, arabe etc.), autorul articolului are obligația de a 

transmite organizatorilor conferinței fontul utilizat. 

8. Tabele, figuri, scheme, imagini: prezentate la o rezoluție cât mai bună, vor fi 

numerotate (Tabel nr. 1… etc), însoțite de titlu (Tabelul nr. 1: Valoarea nominală a….) 

și, eventual, legendă. Aceste precizări vor fi plasate sub tabele, figuri, scheme etc. De 

asemenea, acolo unde este cazul, se va preciza și sursa folosită. 

 

Notele: 



1. Textul notelor se redactează în Word, font Times New Roman, corp 9; spațiere: la un 

singur rând. 

2. Toate notele vor fi de tip footnotes (note de subsol), numerotate continuu cu cifre 

arabe (1, 2, 3…..) și inserate cu comanda specifică din program. Cu excepția primei 

note (*) în care se precizează afilierea instituțională a autorului, nu se admit 

particularizări. 

3. Plasarea indicelui notei: la umărul cuvântului, înainte de semnul de punctuație.  

 

Citatele: 

1. Toate citatele din text, inclusiv cele ample, în limba română se marchează prin 

ghilimele. Sursa citatelor se precizează în notă. 

2. Pentru citatele în alte limbi, se vor folosi caractere cursive (italice) fără ghilimele. 

3. Pentru citatele din note: cele în limba română se marchează prin ghilimele, cele în 

alte limbi se marchează în italice, iar precizarea sursei se va face între paranteze. 

4. Ghilimelele vor fi „…“, însă cele de deschidere nu vor fi compuse din două 

virgule (,,); ghilimelele pot fi generate de următoarele combinaţii de taste: „ – 

Alt+0132; “ – Alt+0148; ghilimelele interioare vor fi «…»; aceste pot fi generate 

de următoarele combinaţii: « – Alt+0171; » – Alt+0187; al treilea rând de 

ghilimele va fi ‘TEXT’, deși este recomandabilă evitarea unor asemenea situații. 

5. După ghilimelele şi parantezele de deschidere nu se introduce spaţiu; de 

asemenea, nu se introduce spaţiu înaintea celor de închidere. 

 

Trimiterile:  

1. Toate trimiterile vor fi precizate în notele de subsol, respectând indicațiile 

punctuale de mai jos: 

trimiteri la volum: C. Noica, Schiță pentru istoria lui Cum e cu putință ceva 

nou, Humanitas, București, 1995, pp. 184-185; 

trimiteri la volum în colecție sau serie: H. Schürmann, Das Lukasevangelium, 

Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament 3, Herder, Freiburg, 1969, 

pp. 33-34; 

trimiteri la articol în revistă: É. Gilson, „Pourquoi saint Thomas a critiqué saint 

Augustin”, Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, nr. 1,1926, pp. 

5-127; 

trimiteri la articol în volum colectiv: W. Dancă, „The Origin of the Concept of 

Mysticism in the Thought of Mircea Eliade”, în B. Rennie (ed.), The International 

Eliade, State University of New York Press, New York, 2007, pp. 209-225; 

trimiteri la lucrare în mai multe volume: U. Luz, Das Evangelium nach Matthäus 

(4 vol.), Vluyn, Neukirchen, 1985-2002, vol. 1, pp. 33-34; 

trimiteri la articol în dicționar: A. Barucq, P. Grelot, „Înțelepciune”, în X. Léon-

Dufour (ed.), Vocabular de teologie biblică, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice 

de București, 2001, pp. 325-330; 

trimiteri la volum cu mai mult de 3 autori: primul autor + et al., titlul operei, 

editură, oraș, an;  

trimiteri la texte antice și medievale, conform uzului consacrat: autor, titlul operei 

urmat de indicațiile: carte, capitol, rând etc. Când există ezitări în modul de citare, se 

preferă ca primul reper să fie redat cu cifre romane, celelalte cu cifre arabe: Augustin, 

De civitate Dei, XIV, 28. 

 

Citări ulterioare: 

trimiteri la a volum: C. Noica, Schiță…, ed.cit., p. 186. 



trimiteri la volum în colecție sau serie: H. Schürmann,  Das Lukasevangelium…, 

ed.cit., p. 32; 

trimiteri la articol în revistă: E. Gilson, „Pourquoi saint Thomas…”, art.cit., p. 99; 

trimiteri la articol în volum colectiv: W. Dancă, „The Origin…”, în op.cit., p.  225; 

trimiteri la lucrare în mai multe volume: U. Luz, Das Evangelium nach Matthäus, 

ed.cit, vol. 1, p. 36; 

trimiteri la articol în dicționar: A. Barucq, P. Grelot, „Înțelepciune”, în op.cit., p. 

330. 

2. Dacă două citări succesive trimit la aceeași lucrare / articol se va utiliza 

precizarea: Ibid./Ibidem, p. …. 

 

 

Ortografie și punctuație: 

Textele vor respecta normele de ortografie și punctuație ale limbii în care sunt redactate. 

Pentru limba română: 

1. Semnele de punctuaţie (. , ; : ! ? …) nu vor fi precedate de spaţiu; vor fi urmate de 

spaţiu. 

2. Se vor respecta normele oficiale, aşa cum au fost ele precizate în ultimele ediţii 

ale lucrărilor normative de specialitate (DOOM, DEX, Dicţionarul de neologisme, 

Gramatica Academiei). Semnele de punctuație nu se redactează cu italice, 

indiferent dacă însoțesc texte de acest fel (excepție fac semnele de punctuație din 

interiorul citatelor). 

 

Abrevieri:  

Se vor folosi abrevierile consacrate: î.Hr., d.Hr., cca, cf., dl, loc.cit., n.trad., ibid…. etc. 

Sunt nerecomandabile abrevieri de tipul: sec. (secolul), cap. (capitolul). 

 

Convenții grafice speciale: 

Acolo unde este cazul, se vor păstra și în traducere convențiile grafice ale editorului – [], <> – 

pentru a marca adăugirile, lacunele, intervențiile sale la text, cruces philologorum etc. 

Intervențiile traducătorului la text (in genere, e vorba de completări pentru a face traducerea 

inteligibilă) vor fi marcate și ele grafic, cu notații diferite de cele ale editorului.  
 

 

Bibliografie:  

1. Se redactează folosind fontul Times New Roman, corp 10; spațiere: la 

un singur rând. 

2. Bibliografia, plasată la finalul studiului, va fi împărțită pe secțiuni (în 

funcție de lucrările folosite de autor) și va trebui să cuprindă 

instrumentele de lucru (dicționare, enciclopedii etc.), edițiile și sursele 

primare, respectiv sursele secundare sau critice, surse online etc. 

3. Autorii menționați vor fi ordonați alfabetic, în funcție de nume, motiv 

pentru care intrările bibliografice vor fi de tipul: Nume, Prenume, titlul 

operei, editură, oraș, an, pagini etc. De exemplu: Cornea, Paul, 

Delimitări și ipoteze. Comunicări și eseuri de teorie literară și studii 

culturale, Polirom, Iași, 2008. 

4. De asemenea, se vor respecta aceleași reguli punctuale de redactare ca 

în cazul trimiterilor (vezi mai sus).  

 

 


