
 
 

DESPÃRŢÃMÂNTUL ASTRA ,,VASILE MOGA” SEBEŞ 
 

Are deosebita onoare de a vă invita să colaboraţi cu materiale/studii de 
istorie, recenzii la cel de-al treilea număr al anuarului ,,ASTRA 
SABESIENSIS”-tematica: istoria Primului Rãzboi Mondial. Sunt invitaţi să 
participe atât cadre universitare, cercetători, cât şi masteranzi şi doctoranzi ai 
centrelor universitare din ţară şi străinătate. 
 

1. Cerinţe generale: 
 

-materialele dumneavostră vor fi trimise la următoarea adresă de e-mail: 
grozamihai@ymail.com (menţionându-se la subiectul mesajului ,,articol 
ASTRA SABESIENSIS”); 

-termenul limită: 1 martie a fiecãrui an; 
-lucrările trebuie să respecte ordinea părţilor componente: titlul, textul 

propriu-zis, cuvinte cheie şi rezumatul (de cca. jumătate de pagină) într-o limbă 
de circulaţie internaţională (engleză, franceză sau germană, cu traducere de 
calitate); 

-lucrările pot fi elaborate atât în limba română, cât şi în limbile de circulaţie 
internaţională (engleză, germană, franceză); 

-autorii îşi asumă respectarea tuturor prevederilor legii copyrightului; 
-staff-ul redacţional poate interveni în forma textelor acceptate spre 

publicare, pentru a le face conforme stilului editorial adoptat; 
-dimensiunile materialelor dumneavoastră trebuie să se incadreze între 10-

30 pagini; 
-dacă materialul trimis spre publicare face parte dintr-un proiect cu 

finanţare europeană sau naţională, acest lucru va fi detaliat într-o notă plasată la 
începutul articolului, în subsolul primei pagini; 

-în cazul masteranzilor, doctoranzilor, materialul trimis spre publicare va fi 
însoţit de o scrisoare de recomandare, semnată de profesorul coordonator; 

-nu se acceptă spre publicare materialele care conţin greşeli de 
tehnoredactare sau care nu au fost adaptate normelor tehnice propuse 
(considerăm că acest detaliu ţine de atelierul fiecărui istoric, precum şi de bunul 
simţ al acestuia); 

mailto:grozamihai@ymail.com


2. Cerinţe tehnice pentru forma electronică a textelor: 
 

-formatul paginii: dimensiune particularizată (lăţime 17,5 cm, înălţime 24,5 
cm); sus 2 cm, jos 2 cm, stânga 2,5 cm, dreapta 2 cm, antet 1,27 cm, subsol 
1,27 cm, aliniere stânga-dreapta; 

-fonturi: Garamond (12 p. pentru text, 10 p. pentru note de subsol, 11 p. 
pentru anexe şi rezumat); 

-titlul se va scrie cu majuscule şi centrat (de 12 p.), fiind urmat de numele 
autorului/autoarei (aliniat la dreapta, 12 p. boldat şi numele instituţiei de 
învăţământ de care aparţine). Vă rugăm să vă treceţi tot numele (dacă aveţi două 
prenume etc.); 

-abstractul va fi plasat la începutul textului şi va fi însoţit de un număr de 
cca. cinci cuvinte cheie (care nu trebuie să repete cuvinte existente în titlul 
studiului). Ca şi format: 11 p.;  

-subtitlurile: scrise centrat, în italic, de 12 p şi numerotate dacă e cazul; 
 
3. Norme de redactare: 

 
-titlurile de cărţi, ziare sau reviste, menţionate în text, se redau doar cu 

caractere cursive, fără ghilimele (ex: Universul, şi nu „Universul” sau 
„Universul”);  

-pentru studii şi articole se folosesc ghilimelele româneşti (,,”); 
-se admit doar note de subsol (introduse prin folosirea comenzilor: 

Inserare, Referinţă, Notă de Subsol), redactate în general în conformitate cu 
normele Academiei Române; 
 

Exemple de citări integrale: 
 
ARHIVĂ: Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale, fond Prefectura 

Judeţului Alba, nr. 84/1938, f. 22r(v).  
CARTE: Adrian Neculau (coord.), Viaţa cotidiană în comunism, Iaşi, Editura 

Polirom, 2004, p. 65. 
ARTICOL: Maria Someşan, Mircea Iosifescu, „Legile din 1948 pentru 

Reforma învăţământului”, în Anul 1948-Instituţionalizarea comunismului, Anale 
Sighet nr.6, Editura Fundaţia Academia Civică, 1998, p. 439. 

Iosif Ujvari, Iuliu Buta, „Rezervele de apă din Regiunea Cluj”, în Studia 
Universitatis Babeş Bolyai, series Geologie-geographie, 1967, fasc. 2, p. 231. 
R.J.W. Evans, Joseph II and Nationality in the Habsburg Land, în H.M. Scott 

ed., Enlightened Absolutism. Reform and Reformers in Later Eighteenth-Century Europe, 
London, Macmillan, 1990, p. 209-219. 

 
Exemple de citări abreviate: 



 

 Denumire Arhivă: SJCJAN, fond Prefectura Judeţului Alba, nr. 
76/1880, f. 2r(v). 

 Adrian Neculau, Viaţa cotidiană în comunism, p. 56.  

 Nu se va folosi op. cit, sau art.cit., ci formula abreviată de mai sus. 
 

Notă: Colegiul de redacţie îşi rezervă dreptul de a accepta pentru 
publicare sau de a respinge materialele primite, de a opera corecturi gramaticale 
şi ortografice sau de a solicita autorilor noi corecturi. 
 


