
Norme de redactare 

 
1. Titlul articolului în limba în care este scris articolul, în limba română şi 

engleză. 

2. Numele autorului cu litere mari, prenumele cu litere mici. 

3. Afielierea instituţională (instituţia la care lucraţi/aţi lucrat sau studiaţi).  

4. Adresa de e-mail a autorului..  

5. Keywords (Cinci cuvinte cheie în limba engleză). 

6. Format pagina: A4. 

7. Text: caractere Times New Roman 12p, regular, distanțare 1.5 rânduri, 

Justified. 

8. Note de subsol Times New Roman 10p, regular, distanțare 1 rând, Justified. 

9. Imaginile vor fi numerotate și însoțite de o legendă. 

10.  Se utilizează sistemul aliniatelor şi nu se folosesc pentru evidenţieri în text, 

nici sublinierile, nici boldul. 

11.  Subsolul paginii se foloseşte pentru adnotări şi pentru indicarea bibliografiei.  

12.  Bibliografia în cazul citării unor cărţi se indică după următoarele reguli: 

Nume, Prenume, Anul. Titlul lucrării cu litere italice. Ediţia. Locul: Editura. 

De exemplu: Iser, Wolfgang, 2006. Actul lecturii: o teorie a lecturii. Piteşti: 

Paralela 45.  Pentru doi sau trei autori se utilizează "şi" între numele autorilor, 

iar pentru mai mulţi autori expresia "et al."; începând cu al doilea autor, se 

inversează numele cu prenumele; atunci când se citează o carte coordonată, se 

utilizează abrevierea (coord.). 

13.  În cazul citării unor reviste: Nume, Prenume, Anul. Titlul articolului. Numele 

revistei cu litere italice, volumul(partea), paginile. De exemplu: Vodă 

Căpuşan, Maria, 2004. Teatralitate şi literitate. Symbolon, V. (8), 3-6. Pentru 

autori multipli, se folosesc aceleaşi reguli ca la cărţile de autori.  

14.  Publicaţii electronice pe internet: Autorul, Anul. Titlul publicaţiei cu litere 

italice. disponibil pe: URL, la data de. De exemplu: Hume, David, 1748. An 

enquiry concerning human understanding. Disponibil pe: 

http://www.infidels.org, la data de 30.07.2007. 3.4. Pentru informaţiile care nu 

pot fi găsite în publicaţie, se utilizează următoarele abrevieri: (s.l.) = sine loco; 

(s.n.) = sine nomine; (s.a.) = sine annum.  
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