
NORME DE PUBLICARE ÎN REVISTA  
ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS, SERIES HISTORICA 

 
 

Revista Annales Universitatis Apulensis, Series Historica este editată de Catedra de Istorie a 
Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi cuprinde studii şi articole de istorie, arheologie, 
muzeologie, recenzii şi note de lectură. 

Manuscrisele se trimit pe adresa Catedrei de Istorie, acceptându-se doar un singur studiu pentru 
fiecare autor. Al doilea studiu poate fi publicat în acelaşi volum doar dacă este semnat în postura de 
coautor, şi nu de prim-autor.  

  1. Generalităţi 
Colegiul de redacţie ia în considerare doar studiile care îndeplinesc cerinţele stabilite prin 

prezentele norme de publicare. Autorii trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte: 
- să trimită studiul atât în formă imprimată, cât şi în format electronic; 
- să respecte ordinea părţilor componente: textul propriu-zis (la sfârşitul căruia trebuie să fie 

menţionate prenumele şi numele autorului), rezumatul (de cca. 1 pagină) în limba română şi eventual   
într-o limbă de circulaţie internaţională, explicaţiile ilustraţiilor (dacă este cazul) şi anexele. 

- să menţioneze adresa de e-mail (sau numărul de telefon). 

2. Norme de redactare 
Întregul material, inclusiv tabelele şi anexele, trebuie scris prin utilizarea programului Word sub 

Windows, fontul Times New Roman (12 p. pentru text, 10 p. pentru notele de subsol, 11 p. pentru anexe 
şi rezumat, spaţiere la 1 rând, titlul cu bold şi cu majuscule, aliniere „stânga-dreapta”, alinierea paragrafelor 
la 1,25 cm, fără a se utiliza tasta TAB).   

Se admit doar note de subsol, în conformitate cu normele Academiei Române. Exemple: 

Direcţia Judeţeană Alba a Arhivelor Naţionale, fond Prefectura Judeţului Alba, nr. 84/1938, f. 22. 
Paul Johnson, O istorie a lumii moderne 1920-2000, Bucureşti, Editura Humanitas, 2003, p. 84. 
Nikolaus Boroffka, Observaţii asupra descoperirilor preistorice de chihlimbar din România, în Apulum, XXXIX, 
2002, p. 147. 

În cazul în care la o notă se indică mai multe pagini, nu se foloseşte pp. şi nici ff., în cazul citării 
unui fond arhivistic. 

3. Ilustraţia 
Imaginile trebuie să fie în forma jpg., bmp., gif., tiff. şi să poarte numărul corespunzător 

explicaţiilor din text; la varianta imprimată pentru redacţie imaginile pot fi incluse în textul studiului. În 
cazul în care studiul conţine un număr mare de imagini, se recomandă amplasarea lor într-un fişier separat. 

4. Stilul şi punctuaţia 
Titlurile de cărţi, studii, ziare sau reviste, menţionate în cuprinsul textului propriu-zis, se scriu cu 

caractere cursive (italice). Exemplu: Universul, şi nu „Universul” sau „Universul”. 
Pentru redactarea citatelor se utilizează caractere normale, şi nu italice, marcarea deschiderii lor 

făcându-se în conformitate cu regulile de punctuaţie ale limbii române, adică jos („). Atunci când autorul 
doreşte să sublinieze câteva cuvinte din cadrul citatului, va folosi caracterele cursive, urmate de menţiunea 
[n.a.] sau [n.n.]. 

Colegiul de redacţie îşi rezervă dreptul de a accepta pentru publicare sau a respinge studiile 
primite. Materialele nepublicate nu se restituie autorilor. 


