Norme de redactare

Norme de redactare
1. Analles D´Universite “Valahia” Targoviste, section
d’Archeologie et d’Histoire, accepta lucrari ca articole
stiintifice originale, lucrari de sinteza despre o tema
specifica elaborate intr-o limba straina de circulatie
internationala (franceza, engleza, germana). Acuratetea
traducerii este obligatia si responsabilitatea autorului.
2. Scrisoare de intentie. Autorul corespondent
(persoana de contact) trebuie sa specifice foarte clar ca
lucrarea trimisa nu a mai fost publicata, trimisa sau
acceptata la altă revista si ca autorii (dacă sunt mai multi)
sunt de accord cu trimiterea lucrarii in forma actuala spre
publicare.
Lucrarile trebuie trimise electronic redactorului sef
(mcarciumaru@yahoo.com) intr-un singur atasament
(sau fisier) in format PDF incluzand intregul text,

tabelele si figurile, aranjate conform normelor
revistei. De asemenea, autorii trebue sa trimita
textul si tabelele si in format MS Word, iar figurile
intr-un document separat in format JPG sau TIFF
Autorii sunt responsabili pentru calitatea
imaginilor, care trebue trimise in forma finala larezolutie de minim 300 dpi.
Documetul trimis trebue sa fie insotit de: (1)scrisoarea de intentie, (2) lucrarea, (3) titlul figurilor, (4)
figurile/plansele, (5) tabele.
Lucrarea nu trebuie sa depaseasca 25 pagini, inclusiv
bibliografia si trebuie sa fie scrisa in Time New Roman
(TNR), 11 justified, dimensiunile paginilor vor fi cele
corespunzatoare formatului A4 (21 x 29,7 cm) si se vor
lasa 2,5 cm pentru fiecare margine. Paginile nu vor fi
numerotate. Lucrarea trebuie sa contina un rezumat
obligatoriu in limba engleza si eventual un al doilea
rezumat intr-o alta limba, dar diferita de cea in care
este redactat textul lucrarii. Rezumatele in limba
engleza sau în alte limbi acceptate de revistă trebue sa
includă si titlul articolului.
Prepararea lucrarii
Lucrarea trimisa trebuie sa fie aranjata dupa cum
urmeaza: (1) titlul, (2) numele autorului/autorilor, (3)
adresa autorului/autorilor, (4) abstract, (5) cuvintele
cheie, (6) lucrarea, (7) biblografia, (8) titlul figurilor,
(9) figurile, (10) tabelele;
Titlul: Acesta trebuie sa fie scurt, specific şi
informativ. Se va scrie în TNR 13, bold, centrat.
Autorii: La două rânduri sub titlu, centrat, în TNR 11
italic, se va scrie numele complet al autorului/autorilor
(cu asterisc).

Adresa: Dupa doua randuri libere, in TNR 10 justified
se va mentiona adresa autorului/autorilor (cu
asteriscurile metionate la autori), inclusiv adresa de email.
Rezumatul: urmeaza dupa doua randuri in TNR 10
(bold numai Rezumat:), intre 300-500 de caractere,
care nu trebuie sa contina prescurtari sau citari. Trebuie
sa reprezinte o sinteza a lucrarii incluzind metodele
folosite, rezultatele principale si eventual scurte
concluzii. Rezumatul in limba engleza este
indispensabil, precum si traducerea titlului.
Cuvintele cheie: Dupa doua randuri, sub rezumatul in
limba engleza, cinci sau sase cuvinte cheie; Atunci
cand lucrarea este insotita de un al doilea rezumat intro alta limba, vor fi traduse si cuvintele cheie in limba
rezumatului;
Textul principal:
1. Urmeaza instructiunile de mai jos pentru subtitlurile
paragrafelor:
Primul subtitlu de paragraf (litera mare, bolduit si
aliniat la stanga paginii)
Al doilea subtitlu de paragraf (litera mare numai la
inceputul cuvantului, aliniat la stanga paginii)
Al treilea subtitlu de paragraf (caracter italic, litera
mare numai la inceputul cuvantului, aliniat la stanga
paginii)
2. Caracterul “italic” va fi folosit pentru termeni sau
abreviatii de genul “et al.”, “etc”
3. Unitatile de masura trebuie sa fie reprezentate
prin simboluri apartinind Sistemul International de
Măsură
4. Autorii citati:
a - Sistemul de trimiteri bibliografice este unic, şi
anume cel britanic, adica note in text, initiala
prenumelui va precede numele autorului, după care se
va mentiona anul aparitiei lucrarii respective, exemplu
– (M. Otte, 1995), iar cand in text se utilizeaza un citat,
care se va pune intre ghilimele, citarea va cuprinde
pagina (M. Otte, 1995, p. 56-57).
b - Daca numele autorului face parte dintr-o propozitie
numai anul se pune in paranteza, de exemplu “….M.
Otte (1995) a demonstrat.......”.
c - Pentru cazul a doi autori care trebuie citati se va
pune numele celor doi si anul, (M. Otte, P. Noiret,
2004), iar pentru cazul mai multor autori (mai multi de
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trei) se va cita primul autor urmat de “et al”, (M. Otte
et al., 2006).
d - Autorii trebuie asezati in ordine alfabetica si se va
folosi a, b pentru cazul in care un autor trebuie citat si
are mai multe lucrari in acelasi an. Se pune virgula
intre acelasi autor si punct si virgula cand apare un alt
autor citat (M. Cârciumaru, 2002a, M. Carciumaru,
2002b; M. Anghelinu, 2005).
Bibliografía
1 - Titlul BIBLIOGRAFIE se va redacta in
TNR, 12 bold, centrat, cu majuscule;
2 - Se vor include autorii citati in text, precum si
autorii figurilor, tabelelor, planse etc. citate in text;
3 - Se vor aranja autorii in ordine alfabetica dupa
numele primului autor si apoi dupa numele celui de-al
doilea autor. Daca unul dintre autori este citat cu mai
multe lucrari se aranjeaza in ordine cronologica;
4- Pentru lucrarile cu mai mult de doi autori se
aranjeaza dupa numele primului autor si apoi in ordine
alfabetica;
5
- Nu se vor prescurta numele revistelor şi ale
editurilor citate;
6
- Pentru cele mai multe din situatii urmeaza
exemplele de mai jos:
a - Lucrari in reviste:
Numele autorului/autorilor, Initiala prenumelui
autorului/autorilor, Anul, Titlul articolului (italic),
Numele revistei, Tome/Volum, Număr, Paginile.
Demars P.-Y., 2008, Paleogeographie de l’Europe
dans la premere partie du Paleolithique superieur –
Premiers travaux, Annales d’Universite « Valahia »
Targoviste, Section d’Archeologie et d’Histoire, Tome
X, Nombre 1, p. 29-45.
b - Carti:
Numele autorului/autorilor, Initiala prenumelui
autorului/autorilor, Anul, Numele cartii (italic, bold),
Editura, Orasul in care a fost publicata, Numarul de
pagini, figuri, tabele şi planse, ISBN;
Carciumaru M., Anghelinu M., Nitu E.-C., Cosac
M., Muratoreanu G., 2007, Geo-Archeologie du
Paleolithique moyen, Paleolithique superieur,
Epipaleolithique et Mesolithique en Roumanie,
Editura Cetatea de Scaun, Targoviste, 187 p., 48 fig.,
ISBN 978-973-8966-38-3.
c - Capitole in carti:
Numele autorului/autorilor, Initiala prenumelui
autorului/autorilor, Anul, Titlul capitolului (italic), in
Numele autorului/autorilor, Initiala autorului/autorilor
[ed(s)], Numele cartii (italic, bold), Editura, Orasul
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unde a fost publicata, Numarul de pagini, figuri, tabele
si planse, ISBN, paginile capitolului.
Carciumaru Marin, 1978, Studiul paleoclimatic şi
geocronologic asupra unor statiuni paleolitice din
Banat, in Florea Mogosanu, Paleoliticul din Banat,
Editura Academiei Romane, Bucuresti, 152 p., 53 fig.,
p. 83-101.
d - Lucrari prezentate la congrese
Numele autorului/autorilor, Initiala prenumelui
autorului/autorilor, Anul, Titlul lucrarii (Italic), in
Numele simpozionului sau a conferintei (Italic, bold),
Editura, Orasul unde a avut loc etc., ISBN, Numarul de
pagini a comunicării.
Carciumaru, Marin, 1994, Paleoenvironnement et
chronostratigraphie du Paeéolithique moyen et
superieur en Roumanie,
Paleoecologie et
geochronologie des industries du Paleolithique
superieur ancien de la Roumanie, in “El Cuadro
geochronologico del Paleolitico superior inicial”,
Museo y Centro de Investigacion de Altamira.
Monografias, No. 13, ISBN 84-8181-024-X, p. 15-23.
e - Teze (doctorat, master, licente) si rapoarte
nepublicate:
Numele autorului/autorilor, Initiala prenumelui
autorului/autorilor, Anul, Titlul lucrarii (raportului),
Universitatea, Institutul sau Compania, Orasul, Tipul
lucrarii, Pagini:
Geneste J.-M., 1985, Analyse lithique d’industries
mousteriennes du Perigord: une approche
technologiques du comportament des groupes humains
au Paleolithique Moyen, These presentee a
L’Universte de Bordeaux I pour l’obtention du titre de
Docteur, Universtite de Bordeaux I, 572 p.
f – HarŃi:
Numele autorului/autorilor, Initiala prenumelui, Anul,
Tipul, Titlul si numarul hartii, Scara, Editura, Orasul
publicarii, Seria hartii, Numarul foii:
Patrulius D., Dimitrescu R., Dessila-Codarcea M.,
Gherasi N., Popescu I., Popa E., Bandrabur T.
(redactori coordonatori si redactori), 1968, Harta
geologica, Scara 1:200.000, Braşov, Comitetul de Stat
al Geologiei, Institutul Geologic, Bucuresti, 68 p.

Titlurile figurilor
Titlurile figurilor se vor pune pe o pagina (pagini)
separate, paginate consecutiv si vor fi incluse dupa
bibliografie.
Titlurile figurilor trebuie sa fie insotite de numarul
figurii si descrierea acesteia. Descrierea trebuie sa fie

192

Norme de redactare
clara si sa contina explicatia tuturor simbolurilor
folosite.
6.
Figurile
1.
Fiecare figura (harta, grafic, fotografie) trebuie
incluse pe pagini separate, fiecare figura fiind insotita
de numarul corespunzator din text si numele primului1.
autor al articolului.
2. Figurile trebuie trimise intr-un format cat mai2.
apropiat de formatul final in care vrem sa apara editate.
3. Dimensiunile caracterelor ce acompaniaza figurile3.
trebuie sa aiba o marime intre 8 si 12. Este indicat a se
folosi o scara pentru dimensiunea reala si a se include
unitatile de masura.
4. Hartile trebuie sa aiba indicat Nordul geografic, sa
aiba cel putin doua coordonate pe fiecare axa si sa aiba
o scara grafica. Localitatile si siturile mentionate in text
este de preferat sa apara pe harta.
5. Sunt acceptate fotografii alb-negru cu un bun
contrast precum si fotografii color (in limitele
capacitatii de publicare si in functie de interesul pe care
4.

il poate suscita). Ele trebuie sa prezinte obiectul de
interes intr-o marime adecvata.
6. Citarea figurilor in text trebuie sa fie facuta ca
Fig.1 - de exemplu.
Tabelele
Trebuie sa fie incluse pe pagini separate,
pagini consecutiv paginate.
Marimea tabelelor trebuie sa fie aproximativ
de (21 X 29 cm)
Citarea tabelelor in text trebuie sa apara ca
Tab. 1 - de exemplu.
Manuscrisul trebue trimis spre publicare in forma
completa, respectand normele revistei. Editorii isi
rezerva dreptul de a returna autorilor materiale
necorespunzatoare, pentru corectarea greselilor.
Dacă articolul va fi returnat de două ori, va fi
publicat eventual într-un număr viitor. A treia
respingere face imposibilă publicarea articolului în
revistă.
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