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Reguli de redactare  

pentru materialele propuse spre publicare în revista  
„Studii şi articole de istorie” nr. LXXXV/2018 

 
 
Acest document cuprinde o primă secțiune de reguli generale și o a doua secțiune de reguli tehnice 
(style guidelines); ambele secțiuni au subsecțiuni distincte pentru studiile științifice originale și 
pentru recenzii.  
 

I. Reguli generale 
 

I. A.  Reguli generale referitoare la redactarea studiilor şi articolelor științifice: 
 sunt binevenite atât textele focalizate pe cercetarea detaliată a unor situații istorice 

concrete, cât și cele care încearcă să prezinte în mod sintetic și/sau să reinterpreteze o 
problemă istorică mai generală; 

 se recomandă ca materialele să precizeze explicit raportarea lor la stadiul cunoaşterii 
problemei în discuţie (istoriografia subiectului), ca şi contribuţia lor la cunoaşterea 
istorică; se recomandă includerea unui paragraf de concluzii; 

 autorii sunt rugați să subdivizeze textele mai ample şi să includă subtitluri; 
 se acceptă studii şi articole redactate în limba română sau în limba engleză; textele în 

limba română vor fi însoţite de rezumate în limba engleză (maximum 200 cuvinte), iar 
cele în limba engleză de rezumate în limba engleză și în limba română; 

 textele vor cuprinde o listă de 5 cuvinte-cheie (keywords) în limba engleză; 
 se recomandă ca textele să nu depăşească 50.000 semne, incluzând spațiile libere, notele 

de subsol și referințele; 
 textele vor cuprinde OBLIGATORIU aparat critic (note de subsol și listă de referințe la 

final) – a se vedea mai jos, secțiunea Reguli tehnice. 
  
I. B. Reguli referitoare la redactarea recenziilor: 
 se acceptă recenzii la lucrări publicate în ultimii 3 ani (astfel, la numărul pe anul 2018 

lucrări cu anul de publicare 2015, 2016 sau 2017);  
 recenziile trebuie să evidenţieze explicit ideile centrale (tezele) autorilor lucrării 

recenzate şi să analizeze critic felul şi măsura în care aceste idei centrale sunt acoperite 
prin analiza istorică; 

 în final, se recomandă ca recenziile să cuprindă judecăţi de valoare asupra lucrărilor 
recenzate; aceste judecăţi de valoare trebuie bazate pe tezele, argumentele şi lacunele 
lucrării recenzate; se recomandă evitarea referinţelor la aspecte nerelevante ale activităţii 
autorilor recenzaţi şi se interzic atacurile la persoană; 

 se recomandă ca recenziile analitice să se încadreze în 2-5 pagini standard (4.000 – 
10.000 semne, incluzând spațiile libere, notele de subsol și referințele);  

 în cazul când recenzia nu cuprinde elemente de analiză critică, atunci se recomandă 
adoptarea formatului de notă de lectură, privilegiind latura informativă şi concizia 
expunerii; se recomandă un raport de maximum 1.500 semne pentru o lucrare de circa 
200 pagini 



 
II. Reguli tehnice  

 
II. A. Reguli tehnice cu privire la redactarea studiilor științifice 

 
Format și fonturi 

Formatările generale vor fi minimale, evitându-se activarea unor comenzi suplimentare de spațiere 
între rânduri, paragrafe etc.  
Textele vor fi redactate cu fontul Times New Roman (abreviat în continuare TNR), iar cele în 
limba română vor folosi și semnele diacritice pentru limba română, altfel vor fi respinse. 
 

Titlul studiului 
Titlul va fi scris cu TNR, corp 14, aldine și cu majuscule. 
 

Indicarea autorului/autorilor 
Pentru un singur autor se va scrie prenumele și numele (numele va fi scris cu majuscule), cu TNR, 
corp 12, aldine, iar în cazul mai multor autori, vor fi scriși în același mod, dar fiecare pe un rând 
separat. 
 

Titlul studiului în limba engleză (sau română pentru materialele în limbi străine 
Folosiți TNR, corp 12, aldine și cu majuscule. 
 

Abstract (rezumat în limba engleză) 
Vor fi prezentate în maximum 200 de cuvinte cele mai relevante aspecte ale contribuţiei propuse. 
Dacă materialul este redactat într-o limbă străină, după rezumatul în limba engleză va fi inserat şi 
un rezumat în limba română (rezumatul în limba română poate fi mai amplu, dar fără a depăși 500 
cuvinte). Utilizați TNR, corp 12, cursive. 
 

Cuvintele-cheie (Keywords) 
Se redactează în limba engleză. Vă rugăm să respectaţi o ordine logică, de la general către 
particular: aria de interes (ex. Istorie culturală/ Istorie economică), areal geografic şi perioadă 
cronologică (România secolului XX), termeni generali (operaţiuni militare), termeni specifici 
(presă, familie regală, reformă), nume proprii (instituții, persoane etc.). Utilizați TNR, corp 12, 
cursive. 
 

Textul principal 
Utilizați fontul TNR, corp 12, (cu spațierea) la un rând, fără formatări speciale (fără rând liber 
înainte sau după un paragraf). Aliniatul se realizează cu ajutorul tastei „tab”. Textul trebuie aliniat 
cu opțiunea „Justify” (centrare).  
 

Citatele 
Pentru materialele în română, citatele vor fi marcate între ghilimele pe sistem românesc („”). Pentru 
citatul din interiorul citatului, se vor folosi cele franceze (« »). Materialele în engleză sau franceză 
vor respecta sistemul de utilizare a ghilimelelor specific limbilor respective.  
Citatele mai lungi de 40 de cuvinte vor fi inserate bloc, paragraf separat, indentat dreapta o dată, 
separate la un rând sus şi jos şi vor fi inserate cu TNR, corp 12.  
 

Figurile din text 
Toate figurile vor fi numerotate cu cifre arabe (Tabelul nr. 1: …; Figura nr. 2: ...; Harta nr. 1:…), 
tipul și numărul figurii fiind scrise cu aldine (Tabelul nr. 1: etc.) și titlul figurii cu caractere 
normale. Figurile vor avea numărul și legenda plasate deasupra imaginii, iar sursa dedesubt. 
Legenda (incluzând numărul), figura și sursa vor fi centrate („Justify”) și separate la un rând de 
pasajul anterior și de pasajul ulterior. Scanările/imaginile de slabă calitate nu sunt acceptate. 



Autorii răspund legal cu privire la dreptul de reproducere a figurilor din materialele pe care le 
propun spre publicare. 
 

Notele de subsol 
Trimiterile se fac prin note de subsol (footnote), TNR, corp 10, la un rând. Se va folosi sistemul 
simplificat Autor-an-pagina.   

Exemple:  
• Clarke, 2007: 45-46. 
• Murgescu, Gheboianu, 2015: 911. 
• Curaj et alia, I, 2015. 
• Pașca, 2014a: 185. 
• Pașca, 2014b: 88. 
• ANIC-MCIP, 500/1904: 1-2. 
• Programa..., 2017: 5. 

 
Lista de referințe 

Referinţele vor trebui listate la finalul materialului în ordinea alfabetică a autorilor şi cronologică a 
publicării lor (dacă este vorba de mai multe lucrări aparţinând aceluiaşi autor), TNR, corp 10, la un 
rând. Autorii vor trebuie să se asigure că fiecare referinţă minimală de la note apare în lista finală 
de referinţe (bibliografia). 
 
Exemple de scriere a referințelor: 
Clarke, Joseph (2017) Commemorating the Dead in Revolutionary France. Revolution and Remembrance 1789-1799, 
Cambridge: Cambridge University Press. 
Murgescu, Bogdan; Gheboianu, Matei (2015) ‘Studenţii Facultăţii de Istorie-Filozofie a Universităţii Babeş-Bolyai in 
anii 1973-1974’, în Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani. 
Coordonatori: Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta. Cluj-Napoca: Editura Academiei & Centrul de Studii Transilvane, 2015, 
pp. 909-915. 
Curaj, Adrian; Matei, Liviu; Pricopie, Remus; Salmi, Jamil; Scott, Peter (editors) (2015) The European Higher 
Education Area: Between Critical Reflections and Future Policies. Part I, Heidelberg, New York, Dordrecht, London: 
Springer. 
Paşca, Vlad (2014a) ‘Educaţia în România comunistă: un joc cu sumă nulă? O analiză a stocurilor de educaţie’, 
Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, vol. IX, 2014, p.185. 
Paşca, Vlad (2014b), ‘Higher Education and Long-Term Manpower Planning in Communist Romania (1950-1975): An 
Empirical Study’, International Review of Social Research, vol. 4, 2014, no. 2, pp. 87-96. 
ANIC-MCIP = Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Ministerul Cultelor şi Instrucţunii Publice. 
Programa şcolară pentru disciplina ISTORIE. Clasele a V-a – a VIII-a. Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei 
naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3393 / 28.02.2017, București, 2017. Accesibil online la 
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/29-Istorie.pdf  (accesat 11.09.2017). 
 
Referințele la articolele utilizate prin folosirea unei ediții online vor menţiona baza de date şi data 
accesării lor, după modelul: 
Kalifa, Dominique (2016) ‘Introduction. Dénommer le siècle: « chrononymes » du XIXe siècle’, Revue d'histoire du 
XIXe siècle [online], 52, 2016, pp.9-17 (accesat 10.11.2016. URL: http://rh19.revues.org/4985). 
 

II. B. Reguli tehnice cu privire la redactarea recenziilor 
 
În redactarea recenziilor se va folosi TNR, corp 12, la un rând, fără formatări speciale (fără rând 
liber înainte sau după un paragraf). Pentru citate și trimiteri se aplică aceleași reguli ca la studii. 
 
Indicația bibliografică a lucrării recenzate 
NUME AUTOR/AUTORI, Titlul lucrării, Număr volume (doar dacă acesta este >1), Localitatea, 
Editura, Anul, Număr pagini. 
Exemplu:  
ROBERT J. BARRO, JONG-WHA LEE, Education Matters. Global Schooling Gains from the 
19th to the 21st Century, Oxford & New York, Oxford University Press, 2015, xi+289 p. 
 

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/29-Istorie.pdf


Numele autorului recenziei 
Se indică la final, lăsând un rând liber și folosind comanda „Align Text Right” (CTRL+R). 
Exemplu:  
 

Bogdan Murgescu 


