
 

Norme de (tehno)redactare 
„Studia Caiete Silvane” 

 
Software: Documentul trebuie să fie salvat în Microsoft Word.  
Lay-out. Se vor respecta următoarele norme de redactare: 
Titlul va fi scris cu majuscule (Caps Lock), cu fontul Times New Roman, dimensiunea 14, 

aldin (Bold) şi va fi centrat. Între începutul paginii şi titlu se vor lăsa două rânduri goale (formatate 
după aceleaşi dimensiuni - Times New Roman, dimensiunea 14, aldin (Bold). 

Prenumele + numele de familie: Times New Roman, dimensiunea 12 italic, centrat, la un rând 
de titlu.  

Afilierea instituțională: Times New Roman, dimensiunea 12, centrat, la un rând de nume. 
Rezumatul: Lucrările trebuie să conţină, obligatoriu, scurte rezumate în limba română și în 

limba engleză şi minim cinci cuvinte cheie în limba română și în limba engleză. 
 Textul va fi scris cu fontul Times New Roman, dimensiunea 11. Fiecare paragraf va fi aliniat 
cu 1 TAB obişnuit (de 0.7). Textul va fi formatat cu Justify (aliniat la stânga şi la dreapta).  
 Fiecare figură sau ilustraţie trebuie să fie însoţită de o legendă şi, după caz, de sursa acesteia. 
 Paragrafele titlu de (sub)secţiune se vor scrie cu acelaşi font şi corp de literă ca restul 
textului (Times New Roman, 11) şi se vor numerota şi formata astfel: 
Titlul de secţiune de ordinul întâi va fi numerotat cu 1. şi formatatat cu Bold; 
Titlul de secţiune de ordinul al doilea va fi numerotat cu 1.1. şi formatatat cu Bold+ Italic 
Titlul de secţiune de ordinul al treilea va fi numerotat cu 1.1.1. şi formatatat cu Italic 
 Formatarea acestor titluri de (sub)secţiune arată astfel: 

1. Titlu – cu rând liber deasupra şi dedesubt 
1.1. Titlu – cu rând liber doar deasupra  
1.1.1. Titlu – cu rând liber doar deasupra  

  
 Notele vor fi de subsol pe fiecare pagină (şi nu de final). Vor fi a scrise cu fontul Times New 
Roman, dimensiunea 9. 
 Citatele se vor da între ghilimele româneşti „”. La sfârşitul citatului se va indica sursa 
folosind următoarea convenţie – Autor an:(spaţiu) pagină − (Pop 2003: 39).  

„Un caz limită e cel în care nemotivarea se asociază cu repetiţia, cu 
multiplicarea” (Pop 2003: 39). 
 
 Exemplele se vor scrie cu Times New Roman, 11, fiind semnalate prin scriere cu italic, vor fi 
numerotate de la 1, respectându-se următoarea convenţie: se aliniază la un TAB (0.7) de marginea 
paginii numărul, iar la încă un TAB se scrie exemplul; numărul se dă între paranteze rotunde; dacă un 
număr are mai multe exemple, se respectă alinierea (TAB nr. TAB) și se marchează cu litere începând 
de la a, urmate de punct. Se pot folosi mijloace de marcare (aldine) în interiorul exemplului. Exemplul 
unic sau grupajul de exemple trebuie separate prin câte un rând alb de restul textului (la început şi la 
sfârşit). 
text 
(rând liber) 
TAB (1) TAB L-am considerat bun manager. 
TAB (2) TAB a. L-am văzut obosit. 
    b. L-am simţit obosit. 
(rând liber) 
text 

În cazul în care exemplele sunt în limbi străine, se vor glosa şi traduce. Traducerea se 
marchează prin ghilimele „”. 



 

text 
(rând liber) 
TAB (1) TAB Ha pianto Beatrice. 
    a     plâns   Beatrice 
  „Beatrice a plâns” 
(rând liber) 
text 

  
 Sursele/Izvoarele şi Bibliografia se vor indica după următorul model, cu fontul Times New 
Roman, dimensiunea 11. Sursele precedă Bibliografia. 

Pentru cărţi, se indică Numele autorului, Prenumele neprescurtat, anul apariţiei, Titlul cu 
italic, Editura (Eventual volumul sau numărul de volume), Oraşul. În cazul în care una dintre 
componentele trimiterii bibliografice lipseşte, se vor folosi normele consacrate − [s.l.], [s.a.]. La 
volumele colective se va indica îndrumătorul/coordonatorul/editorul prin (coord.) sau (ed.)/(eds.) după 
nume şi prenume. 

 
Gavra, Augustin-Leontin, 2022, Realităţi demografice şi social-economice în plasa Cehu 
Silvaniei (1848-1950), Editura Caiete Silvane, Zalău. 

 
 
Articolele din reviste se indică într-o manieră asemănătoare: Numele autorului, Prenumele 

Autorului, anul, Titlul articolului cu italic, urmat de în, Numele revistei între ghilimele (neabreviat), 
volumul/tomul, numărul, pag. 

 
Pop, Marin, 2022, Școala superioară țărănească a Astrei din Șimleu Silvaniei, în „Caiete 
Silvane”, Anul XVIII, Nr. 12 (215)/decembrie 2022, p. 36. 

 
Articolele din volume colective se vor indica prin Numele autorului, Prenume, an, Titlul 

articolului cu italic, urmat de în, indicarea volumului – editorul/editorii sau 
coordonatorul/coordonatorii, an (spaţiu), titlul volumului colectiv cu italic, Editura, Oraşul, pagini.  

 
Borz, Cristian, 2018, Uniţi şi neuniţi, dar fraţi. Vicariatul Silvaniei în Vedinaş, Traian 
(coord.), 2018, Sălajul la Centenar, Editura Caiete Silvane, Zalău, pp. 448-449. 
 
 

Toate referinţele bibliografice din text trebuie să apară în bibliografia finală; şi cele 
preluate de la alţi autori (şi indicate prin apud) trebuie să aibă datele complete, în lista bibliografică 
finală. 

În cazul surselor de pe internet se va trece adresa exactă (URL) și între paranteze pătrate se va 
pune data accesării. 
 
Idem = același autor 
Ibidem = același autor, aceeași operă 
Op. cit. - se utilizează doar dacă autorul respectiv este citat în articol cu o singură lucrare. 
Cf. = confer „compară” (imperativ, 2 sg.) 
V. / Vezi - se folosește atunci când nu reproducem întocmai cuvintele sursei. 


