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Cerințe de formatare pentru articole
Articolele vor fi publicate într-un supliment al Anuarului Institutului de Istorie „George Barițiu”
al Academiei Române din Cluj-Napoca, publicație care se regăsește în trei baze de date (a se
vedea în acest sens: http://www.historica-cluj.ro/menu/indexari.php).
Limba de redactare a articolului poate fi româna sau o limbă de circulație internațională, cu
traducere de bună calitate, verificată de profesioniști.
În redactarea articolelor, vă rugăm să țineți seama de următoarele cerințe:
Manuscrisul unui studiu va avea aproximativ 10 pagini format A4, cu marginile de 2,50 cm.
Acesta va fi scris utilizându-se toate regulile de ortografie ale limbii în care este redactat şi va fi
trimis în format electronic la adresa de e-mail raluca.goia@ubbcluj.ro până la data de 28
februarie 2022.
Textul de bază al manuscrisului va fi redactat cu editorul Word şi font Times New Roman,
mărimea caracterelor de 12 pt., spațiere la 1,5 rânduri.
Toate tabelele şi figurile (format obiect) trebuie să aibă nume şi să fie numerotate (referit în
textul lucrării: tabelul x; fig. sau figura x). Notele de subsol se scriu cu spațiere de un rând, cu
font Times New Roman, de 10 pt, în aşa fel încât să se poată sesiza cu uşurinţă următoarele:
autorul/autorii (prenume şi nume, cu caractere drepte şi virgulă numai între autori), titlul
lucrării (cu caractere cursive, italice), coordonatorul lucrării (adăugând, la prenume şi nume, în
paranteze, coord., ed. sau eds., după caz), locul de apariţie (localitatea şi ţara – dacă este cazul),
editura (nume complet), anul apariţiei lucrării citate şi pagina sau paginile (din care se citează).
Când lucrarea apare într-un periodic, acel periodic se scrie între ghilimele (cu caractere drepte),
după titlu. Când se citează o lucrare dintr-o altă lucrare, se scrie mai întâi autorul (drept) şi
titlul (italic) primei lucrări, iar apoi toate datele pentru cea de-a doua lucrare, în modul deja
menţionat.
Manuscrisul va fi însoţit de un rezumat, atât în limba română, cât și în engleză. De asemenea, în
cazul în care textele trimise sunt în alte limbi decât româna, autorii trebuie să se asigure de

calitatea traducerii; la fel, rezumatele traduse trebuie verificate de către un specialist.
Rezumatul, scris cu font Times New Roman de 10 pt şi la un rând, nu va depăși 300 de cuvinte
şi va fi aşezat la începutul manuscrisului, după titlu, numele autorului şi instituţia (dacă există)
sub egida căreia autorul îşi desfăşoară activitatea ştiinţifică. Titlul lucrării va fi scris în limba în
care este scris textul de bază și va fi tradus obligatoriu și în engleză. Titlul nu va trebui să
depășească 150 de caractere (inclusiv spațiile).
În continuarea rezumatului se vor scrie minim cinci cuvinte cheie în limba engleză. Manuscrisele
vor fi însoţite şi de o scurtă prezentare a autorului (titluri ştiinţifice, instituţia de apartenenţă,
adresă de e/mail). Comitetul de redacție își rezervă dreptul de a respinge materialele lipsite de
valoare științifică, și poate să solicite autorilor revizuirea textelor pentru a corespunde
exigențelor profesionale specifice revistei. De asemenea, redacția nu acceptă articole care au mai
fost publicate în alte reviste sau volume.
Autorii sunt deplin responsabili asupra conținutului științific al textelor, asupra citărilor și
trimiterilor bibliografice corecte care să evite orice suspiciune de plagiat. A se vedea în acest
sens Etica publicării pe site-ul Anuarului.

Exemple de citare la notele de subsol:
•

citare autor, carte: Bogdan Murgescu, România Și Europa. Acumulrea decalajelor
economice (1500-2010), Iași, Edit. Polirom, 2010, p…..

•

citare articol în revistă/periodic : Robert C. Allen, Technology and the Great
Divergence. Global Economic Development since 1820, „Explorations in Economic
History”, 49, 2012, p…

•

citare articol în volum colectiv: Lórand Mádly, Reforma împărţirii politicoadministrative a Transilvaniei în deceniul neoabsolutist, în vol. Schimbare şi devenire
în istoria României (coord. Ioan şi Sorina Bolovan), ClujNapoca, Acad. Română/CST,
2008, p……

•

citare articol de ziar/revistă: „Revista Economică”, nr. 45, 1922, p. 487.

•

dacă se citează în mod consecutiv același autor, aceeași sursă, se folosește Ibidem, p….

•

dacă se citează un autor cu aceeași carte se folosește: nume autor, op cit., p….

•

dacă se citează un autor cu mai multe titluri prima dată se citeză complet, ulterior se
folosește formula de prescurtare: (infra: Bogdan Murgescu, România Și Europa…,
p…..).

