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Norme de redactare 
 

 

Pentru o cooperare eficientă între redactorii echipei Literacum și autorii studiilor, vă 

rugăm ca toate contribuțiile (articole în revista „Literacum”, lucrări pentru colocviile 

Literacum) să respecte indicaţiile de mai jos: 

 

ÎNCADRAREA ÎN PAGINĂ:  

• format: A4;  

• margini: stânga și jos: 3 cm.; dreapta și sus 2,5 cm.; 

 

TITLUL: în Times New Roman, 14, bold, centrat (Center); 

 

PRENUMELE ȘI NUMELE AUTORULUI: sub titlu vor fi notate prenumele, cu 

caractere normale, și numele, cu majuscule, caractere de 12, bold, centrat; 

 

 TEXTUL: 

• dimensiune: minimum 5 pagini – maximum 12 pagini; 

• font: Times New Roman, dimensiunea 12, spațiat la 1,5 rânduri, aliniere la stânga și 

la dreapta (Justify); 

• semnele diacritice sunt obligatorii; 

• ghilimelele folosite: „...”;  

• citatul în citat se marchează cu ghilimele unghiulare „...«...»...”. Citatele în alte 

limbi decât în limba română vor respecta normele de citare din limba respectivă; 

• înainte de semnele de punctuație (virgulă, punct, punct și virgulă, două puncte, 

semnul întrebării, semnul exclamării etc.) nu se lasă spațiu, ci, obligatoriu, după 

acestea; 

• nu se pune virgulă înainte de etc.; 

• versurile se vor cita unele după altele, fiind separate printr-o bară oblică (/) urmată 

de un spațiu; 

• pentru trunchierea unui citat se folosesc parantezele drepte cu puncte de suspensie 

în interior; 

 

Exemplu:  

„Vreme trece, vreme vine,/ Toate-s vechi și nouă toate; […] Nu spera și nu 

ai teamă,/ Ce e val ca valul trece;/ De te-ndeamnă, de te cheamă,/ Tu rămâi 

la toate rece.” 

 

• dacă enunțul se termină imediat după citat, punctul apare după ghilimelele închise. 

Dacă citatul însuși se încheie cu un semn de punctuație, acesta apare obligatoriu 

înainte de închiderea ghilimelelor, fără să compromită prezența semnului de 

punctuație final; 
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Exemplu:  

În februarie 1927, Ion Barbu îi mărturisea lui I. Valerian: „Neputând să apar 

în fața concetățenilor mei, ca poeții de altădată, cu lira în mână și cu florile 

pe cap, mi-am poleit versul cu cât mai multe sonorități.” (Barbu 2000b, 138). 

 

• sensurile cuvintelor se scriu între ghilimele simple; 

 

Exemplu:  

noologie ‘disciplină care studiază spiritul’ 

(https://dexonline.ro/definitie/noologie). 

 

• citatele mai lungi de trei rânduri se evidențiază prin rând liber înainte și după citat, 

font 11 și alineat dublu pentru întregul fragment; 

 

Exemplu: 

Pe lângă calitățile sale de paremiolog sau filosof, Vasîlii dezvoltă și un simț al 

umorului destul de educat, el răspunzându-i diplomatic lui Guran:  

 
VASÎLII (Amuzat): Mă, Gurane, eu aș zice să faci o cură de tăcere. Măcar o 

săptămână. (Vorbește clar, dar rar și parcă sub frână.) 
GURAN: De ce? 
VASÎLII: Așa, ca să-ți mai odihnești limba. Și ca să aibă vreme capul să te prindă 

din urmă. 

 

Precum I. D. Sîrbu, și Ionescu își construiește personajul din Ce formidabilă 

încurcătură!  

 

• Cuvintele din alte limbi se notează cu caractere italice. Nu se vor pune și între 

ghilimele. 

• Titlurile sunt evidențiate prin utilizarea caracterelor cursive (italice), fără a se pune 

și între ghilimele. Sublinierea (underline) și dubla marcare (prin bold şi italic) nu se 

întrebuințează deloc; 

 

Exemplu:  

Ion Creangă evidențiază în Pâcală o trăsătură specifică lumii carnavalului, 

regăsită în limbajul prostului, al măscăriciului, și anume sensul figurat, 

contrar, putând vorbi de un limbaj à l'envers.  

 

REFERINȚELE: 

• notele de subsol (footnotes, nu endnotes) nu conțin referințe bibliografice. În note se 

dau, de regulă, informaţii mai ample (citate, explicaţii colaterale etc.). Se 

numerotează începând cu 1, se inserează automat din meniul Insert Note și se scriu 

cu caractere de 10; 

• informaţiile sau trimiterile bibliografice se dau direct în text, la sfârşitul citatului sau 

al comentariului, între paranteze rotunde, după modelul: numele autorului, anul 

apariţiei urmat de virgulă şi de cifra care indică numărul paginii; 

https://dexonline.ro/definitie/noologie
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Exemplu: (Petrescu 1994, 30), unde Petrescu = numele autorului, 1994 = anul 

apariției lucrării citate, 30 = pagina) 

 

• în cazul în care autorul este menţionat în bibliografie cu două texte apărute în acelaşi 

an, ele vor fi distinse prin adaosul unei litere (a, b etc.) adăugate după anul apariţiei; 

  

Exemplu: (Barbu 2000a, 55) 

                                        (Barbu 2000b, 138) 

 

• abrevieri: 

o apud (prepoziție lat. = după), pentru a indica un citat preluat prin intermediar 

(nu din original); 

o idem = acelaşi autor; 

o ibidem = în acelaşi loc, deci același titlu; pagina apare notată doar dacă este 

alta; 

o vezi – pentru trimitere la o ediţie fără a mai specifica pagina; 

o cf. (lat. confer = compară), pentru a trimite la o sursă care susţine alte puncte 

de vedere (a nu se confunda cu vezi!); 

o passim = pentru a cita sintagme, pasaje, idei ce se regăsesc în mai multe locuri 

din aceeași sursă: 

 

Exemple: 

o „...” (Blaga 1988, 345); 

o „...” (Novalis, apud Huch 2011, 78); 

o „...” (Petrescu 1994, 98) [...] „...” (ibidem) [...] „…” (ibidem, 99);  

o „...” (idem 1989, 23); 

o „…” (Liiceanu 2019, 55, 64 passim); 

o doi sau mai mulți autori: „…” (Chevalier, Gheerbrant 1982, 35); 

o linkuri/resurse online: „...” (Bâgiu 2014, 16); „...” (Ciotloș 2012); 

‘...’ (https://dexonline.ro/definitie/noologie); 

  

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE: 

  Fiecare articol sau studiu este însoţit obligatoriu de o bibliografie, unde sunt 

menționate toate lucrările utilizate în elaborarea textului. 

 

• font: în Times New Roman; dimensiunea 10, spațiat la 1,5 rânduri, aliniere stânga-

dreapta (Justify); 

• după fiecare referință se pune punct; 

• autorul se scrie cu caractere normale; 

• titlul cărţii sau studiului se scrie cu italice; 

• ordinea referinţelor: autor (nume, prenume). an. titlu. (ediţie, prefaţă, postfaţă, 

traducere, dacă sunt menționate pe pagina de titlu). localitate: editură; 

• pentru articole: autor (nume, prenume). an. titlul articolului (cu italice). În „titlul 

revistei” (între ghilimele), anul de apariție, nr., paginile între care se găsește întregul 

articol; 

• după linkurile bibliografiei de pe internet se menționează data consultării. 

https://dexonline.ro/definitie/noologie
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Exemple: 

• carte cu autor unic:  
Blaga, Lucian. 1988. Opere. 11. Trilogia cosmologică. Ediţie îngrijită de Dorli Blaga, Studiu 

introductiv de Al. Tănase. București: Editura Minerva. 
• două volume de același autor, cu același an de apariție: 

Barbu, Ion. 2000a. Opere, I. Ediție alcătuită de M. Coloșenco. Prefață de Eugen Simion. București: 

Editura Univers Enciclopedic. 
Barbu, Ion. 2000b. Opere, II. Ediție alcătuită de M. Coloșenco. Prefață de Eugen Simion. București: 

Editura Univers Enciclopedic. 
• carte cu mai mulți autori/ într-o limbă străină: 

Chevalier, Jean, Gheerbrant, Alain. 1982. Dictionnaire des symboles: mythes, rêves, coutumes, gestès, 

formes, figures, couleurs, nombres. Paris: Éditions Robert Laffont et Éditions Jupiter. 
• carte tradusă: 

Huch, Ricarda. 2011. Romantismul german: ecloziune, expansiune și decădere. Ediția a II-a, revăzută. 

Traducere din germană și prefață de Viorica Nișcov. București: Editura Humanitas. 
• mai multe cărți de același autor (ordonarea se face în funcție de anul apariției): 

Petrescu, Ioana Em. 1989. Eminescu și mutațiile poeziei românești. Cluj-Napoca: Editura Dacia.  
Petrescu, Ioana Em. 1994. Eminescu – poet tragic. Iași: Editura Junimea. 

• studiu din volum colectiv: 
Biemel, Walter. 1996. Semnificația temporalității în fenomenologie și în gândirea lui Heidegger. În 

*** Timp și melancolie, volum coordonat de Constantin Grecu și Corneliu Mircea, traducerea 

textelor de Corneliu Mircea, 26-44. Timișoara: Editura Hestia. 
• articol: 

Doinaș, Ștefan Aug. 1969. Atitudini expresioniste în poezia românească. În „Secolul XX”, nr. 11-12, 

197-212. 
• link/resurse online: 

Bâgiu, Lucian. 2014. Lucian Blaga și teatrul. Eseu despre absolutul estetic. Iași: Editura 

TipoMoldova. Disponibil online  la 

https://portal.research.lu.se/ws/files/24360789/Lucian_Blaga_i_teatrul._Eseu_despre_absolutul

_estetic.pdf, accesat la data de 17.11.2019. 

Ciotloș, Cosmin. 2012. Necuvintele. În „România literară”, nr. 43. disponibil online la 

https://arhiva.romanialiterara.com/index.pl/necuvintele, accesat la data de 24.11.2021. 

https://dexonline.ro/definitie/noologie, accesat la data de 24.11.2021.  
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https://portal.research.lu.se/ws/files/24360789/Lucian_Blaga_i_teatrul._Eseu_despre_absolutul_estetic.pdf
https://arhiva.romanialiterara.com/index.pl/necuvintele
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