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NORME DE PUBLICARE PENTRU NUMĂRUL VIITOR
Aspect general: materialele vor fi elaborate în programul WORD (*.doc,
*.docx), în limba română sau engleză. Textul va fi tehnoredactat cu fontul CALIBRI
(Body), mărimea 11, cu note de subsol (infrapaginale) în font CALIBRI (Body) de
mărimea 10, spațiul dintre rânduri: „single”. Autorii vor indica între paranteze
rotunde, sub titlul articolului, numele complet, instituția de la care provin și adresa
de mail personală. Textul propriu-zis va fi însoțit de rezumat (în general acesta ar
trebui să reprezinte cam 10% din întinderea articolului), cuvinte cheie, lista
ilustrațiilor şi eventual lista abrevierilor utilizate, redactate atât în limba română
cât și într-o limbă de circulație internațională (de preferat engleză); întinderea
maximă a articolului sau studiului propus spre publicare este de 10-15 pagini,
excepții putând fi admise în consens cu recomandările colectivului de redacție.
Aparatul critic: Pentru note se va folosi sistemul de citare clasic,
infrapaginal: autor (autori), titlul complet al lucrării (articol, studiu sau carte) cu
caractere cursive (italice), locul și anul apariției, urmate de indicarea paginilor, după
exemplele:
1. Costin Croitoru, Fortificaţii liniare romane în stânga Dunării de Jos.
Terminologia relativă, volumul II, editura Istros, Brăila, 2007, pp. 201-202.
2. Costin Croitoru, Călătorie de cercetare arheologică în judeţul Covurlui,
în volumul Orbis Praehistoriae. Mircea Petrescu-Dîmboviţa – in memoriam, (editori:
V. Spinei, N. Ursulescu,), editura Universității din Iași, Iaşi, 2015, pp. 645-655.
3. Costin Croitoru, Fibule din bronz descoperite la Barboși, provenite din
colecţia „Al. Nestor Măcellariu”, în Acta Musei Tutovensis, XIV, 2018, pp. 118-124.
Nu ezitați să folosiți termenii „Idem”, „Eadem”, „ibidem” sau „op. cit.”
acolo unde situația o impune.
Ilustrația: se va transmite în format .jpg cu rezoluţie de minim 300 dpi,
atât în text cât și separat, numele planșelor / figurilor corespunzând celor din lista
ilustrației;
Persoanele de contact, responsabile cu editarea volumului, cărora vă
rugăm să le confirmați intenția de a susține demersul nostru și respectiv să le
trimiteți contribuțiile dumneavoastră, sunt:
Costin Croitoru, redactor șef al seriei, email: costin_croitoru1@yahoo.com
Ion Ghelețchi, responsabil al secțiunii Istorie, email: gheletchii.ion@gmail.com
Liliana Grosu, responsabil al secțiunii Filologie, email: lilisebyigor@gmail.com
Sn. Cojocaru-Luchian, responsabil al secțiunii Pedagogie, email: scfulgusor81@gmail.com
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PUBLICATION RULES FOR THE NEXT ISSUE
Appearance: the materials for publication will be elaborated in the WORD
program (*.doc, *.docx), in Romanian or English. The text will be typewritten with
CALIBRI font (Body), size 11, with footnotes (at the bottom of the page) in CALIBRI
font (Body) size 10, the space between the lines: “single”. The authors will indicate
their full name, affiliation, and the personal e-mail address in round brackets, below
the title of the article. The text itself will be accompanied by the abstract (generally
it should represent about 10% of the length of the article), keywords, the list of
illustrations and possibly the list of abbreviations used, written both in Romanian
and in a language of international circulation (preferably English); the maximum
length of the article or study proposed for publication is 10-15 pages, exceptions
can be admitted in accordance with the recommendations of the editorial team.
Critical apparatus: For notes, the classic citation system will be used, in text
citation: author(s), full title of the work (article, study or book) in italics, place and
year of publication, followed by indication of the pages, according to the examples:
1. Costin Croitoru, Fortificaţii liniare romane în stânga Dunării de Jos.
Terminologia relativă, Volume II, Istros Publishing House, Brăila, 2007, p. 201-202.
2. Costin Croitoru, Călătorie de cercetare arheologică în judeţul Covurlui, în
volumul Orbis Praehistoriae. Mircea Petrescu-Dîmboviţa – in memoriam, (editors:
V. Spinei, N. Ursulescu, V. Cotiugă), University of Iași Publishing House, Iaşi, 2015,
pp. 645-655.
3. Costin Croitoru, Fibule din bronz descoperite la Barboși, provenite din
colecţia „Al. Nestor Măcellariu”, in Acta Musei Tutovensis, XIV, 2018, pp. 118-124.
Feel free to use the terms "Idem", "Eadem", "ibidem" or "op. cit." where
necessary.
Illustration: it will be transmitted in .jpg format with a resolution of at least
300 dpi, both in text and separately, the names of the plates / figures corresponding
to those in the illustration list;
The contacts responsible for editing the volume, to whom we ask you to
confirm your intention to support our approach and to send your contributions are:
Costin Croitoru, editor-in-chief of the series, email: costin_croitoru1@yahoo.com
Ion Ghelețchi, head of section History, email: gheletchii.ion@gmail.com
Liliana Grosu, head of section Philology, email: lilisebyigor@gmail.com
Sn. Cojocaru-Luchian, responsible for the secion Pedagogy, email: scfulgusor81@gmail.com

