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NORME DE REDACTARE 
 
PAGINA  (în cm)     MARGINI: 
- custom size: 17 / 24     - sus/jos/stânga/dreapta: 2  
       - header: 1,3 
       - footer: 1,3 
 
TITLUL : în Times New Roman (TNR), Normal, cu majuscule, caractere de 14, bold, centrat. 

Daca este într-o limbă străină, titlul trebuie însoŃit de varianta cu litere mici şi de traducerea 
în română 

 
NUMELE AUTORULUI : în TNR, 12, bold, dreapta, prenumele cu litere mici, numele cu 
majuscule, însoŃit de numele universităŃii la care autorul lucrează şi de adresa e-mail. 

 
ARTICOLUL PROPRIU-ZIS : în TNR, Normal, 11, la un rând, justify, alineat (tab) de 1 cm. 
 
 Citările se fac în text, după modelul: (Ullmann 1972: 231) 

 
NOTELE : manual, după articol, în TNR, Normal, 9, la un rând, justify, hanging, numerele (în text) 
în superscript. 
 !!! La note se pun numai comentarii. 
   

 
BIBLIOGRAFIA : în TNR, Normal, 11, la un rând, justify, hanging, după modelul de mai jos: 
   

* * * DicŃionarul limbii române, Academia Române, Bucureşti, 1913-1949. Serie nouă. Bucureşti, 
Academia RSR, 1965 şi urm. (DicŃionarul Academiei) 

Coteanu, Ion, Structura şi evoluŃia limbii române (de la origini până la 1860), Bucureşti, Editura 
Didactică şi Pedagogică, 1981. (Coteanu 1981) 

Deleanu, Marcu Mihail, Stilul religios al limbii române literare, în LL, XLII, vol. II, p. 28-39. 
(Deleanu 1997) 

  
REZUMATUL : în TNR, Normal, 11, la un rând, alineat (tab) de 1 cm, în română sau în engleză. 
 
 !!! 3 cuvinte-cheie în română sau în engleză 
  
Cuvintele NOTE, BIBLIOGRAFIE , REZUMAT  (ABSTRACT ) se scriu în TNR, Normal, 11, 
bold, alineat (tab) de 1 cm. 
 
 Articolul se predă listat şi se trimite prin e-mail, în fisier atasat. 
 
 Nu se numerotează paginile. 
  

Pentru un articol de 5-7 pagini, rezumatul trebuie să aibă 4-6 rânduri. Pentru un articol mai 
mare, până la 20 de pagini, rezumatul trebuie să aibă de la 6 la 10 rânduri. 
  

Din motive de tehnoredactare, nu se acceptă tabele şi scheme. 
 
 
 
 


