
NORME DE PUBLICARE ÎN REVISTA 
BURIDAVA 

 
 
I. Revista 

Anuarul Buridava. Studii şi materiale este editat de Muzeul Judeţean 
Aurelian Sacerdoţeanu Vâlcea şi cuprinde studii/articole de  arheologie, istorie, 
etnografie, artă, muzeologie, recenzii şi note de lectură, numismatică precum şi 
cercetări complementare făcute prin metodele ştiinţelor naturale sau tehnice 
(antropologie, zoologie, palinologie, geologie, metalografie, analize chimice etc.). 
 
II. Trimiterea manuscriselor 

Manuscrisele se trimit pe următoarea adresă de e-mail: 
muzeuljudeteanvalcea@gmail.com, până la data de 31 august anul curent. 

 
III. Norme generale 
 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  în formatul electronic specificat mai jos; 
- să menţioneze următoarele date: numele şi prenumele autorului, instituţia 

unde activează, titlul ştiinţific/didactic, adresa de e-mail; 
- paginile nu vor fi numerotate. 
 
IV. Structura articolului 

Nu se vor depăşi 15 pagini, cu tot cu ilustraţii, anexe, etc. 
Articolul va fi format din următoarele secţiuni, în ordinea care urmează: 

titlul, numele autorului, cuvinte-cheie în română şi în limba engleză, rezumatul 
articolului în limba engleză, textul propriu-zis, anexele (lista bibliografică, grafice, 
tabele, ilustraţii etc.). 

 
V. Norme de tehnoredactare 

Întregul material, inclusiv tabelele si anexele, trebuie scris prin utilizarea 
programului Word sub Windows. 

Format de pagină 
Vă rugăm să nu utilizaţi formatul implicit din Word (Letter sau A4), ci să 

faceţi următoarele modificări prin intermediul opţiunii File, Page Setup: 
Margins (Top, Inside, Bottom, Outside) – 2 cm 
Paper>Paper size : Width – 16,5 cm; Height – 24 cm 
Layout: Header şi Footer – 1,27 cm 
 
Se vor folosi diacritice. 
Se vor utiliza fonturi separate pentru: 

- Titlu - fontul Times New Roman, mărimea 11 p., Bold, majuscule, 
aliniere la centru; 



- Numele autorului – fontul Times New Roman, mărimea 11 p., Bold, 
aliniere la dreapta, caractere minuscule, corespunzătoare scrierii 
numelor de persoane; 

- Cuvinte-cheie şi rezumat – font  Times New Roman, mărimea 11 
p., aliniere Justify, Italic; 

- Textul propriu-zis şi anexe – fontul Times New Roman, mărimea 11 
p., aliniere Justify; 

- Note de subsol – fontul Times New Roman, mărimea 10 p., aliniere 
Justify. 

Spatierea se va face la 1 rând, alinierea paragrafelor la 0,5 cm, fără a se 
utiliza tasta TAB sau Space, ci din meniul Paragraph). 

 
Citările 
Pentru aparatul critic se va folosi sistemul Harvard dar sub formă de notă 

de subsol, ca în exemplele de mai jos: 
Sistemul Harvard (Stilul Autor/An de apariţie): citările se fac sub forma 

notei de subsol (Footnote) în forma autorul, anul lucrării, pagina; exemplu 
(Purece 2006, p. 186) sau (Petre-Govora 1968, p. 207-208); citările care nu 
folosesc sursa originală, ci reluări, sunt în forma A. Muchielli, 2001 apud G. 
Panisoara, 2006, p. 63.  Pentru citarea unor lucrări ale aceluiaşi autor dar 
apărute în acelaşi an se va adăuga o literă la anul respectiv. Ex. Purece 2008a, 
p. 106 ; Purece 2008b, p. 73. 

Citare cu 2 autori: Luca, Suciu 2005, p. 139 – 156. 
Citare cu mai mulţi autori: Vasiliev et alii, 2002. 
În cazul sistemului Harvard, bibliografia de la finalul articolului trebuie să 

conţină toate titlurile  şi datele aferente (locul, anul) la care s-a făcut referire în 
text, plus alte titluri reprezentative pentru temă.  
Ex. Petre-Govora 1968 – Gh. I. Petre-Govora,  Tezaurul monetar de la Ioneştii 
Govorii. Condiţii de descoperire, în SCN, IV, 1968, p. 207-208 (pentru studii 
apărute în periodice) 
 
 Protase 1966 – D. Protase, Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei 
şi numismaticii, Bucureşti, 1966 (pentru cărţi). 
 
Luca, Suciu 2005 – Luca S.A., Suciu C., The Begining of the Early Neolithic in 
Transylvania în Scripta Praehistorica, Iaşi (2005), 139 – 156. 
 
Vasiliev et alii, 2002 – Vasiliev V., Balaguri E. A., Rustoiu A., Cosma C., 
Solotvino-Cetate (Ucraina Transcarpatică). Aşezările din epoca bronzului, a doua 
epocă a fierului şi din evul mediu timpuriu. Cluj-Napoca, 2002. 
 
Observaţie: trimiterile de pe Internet se citează cu link-ul întreg. Ex. 
http://www.mnir.ro/publicat/TTW/Vol_1/v1_s2/04_1.htm 

 
Tabele şi grafice:  

Numărul şi titlul tabelelor se vor scrie deasupra tabelelor. 
Numărul şi titlul figurilor se vor scrie sub figuri. 

http://www.mnir.ro/publicat/TTW/Vol_1/v1_s2/04_1.htm


 
Abrevieri 

AnB(SN)           - Analele Banatului (serie nouă), Timişoara 
 

Ilustraţia 
Imaginile trebuie să fie în format jpg., bmp., gif.,color, la calitate foarte 

bună (nu se admit xeroxuri, doar scanări) şi să poarte numărul corespunzator 
explicaţiilor din text. 

 
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  („text”). Atunci când autorul doreşte să sublinieze câteva 
cuvinte din cadrul citatului, va folosi caracterele cursive, urmate de mentiunea 
[n.a.] sau [n.n.]. 

 
VI. Dispoziţii finale 
 

Revista Buridava nu publică lucrări ce au mai apărut sau urmează să 
apară în alte reviste. În chip excepţional, pot fi acceptate articole deja publicate 
în reviste străine, greu accesibile cititorilor români, sau varianta intr-o altă limbă. 

Colegiul de redactie îşi rezervă dreptul de a accepta pentru publicare sau 
a respinge studiile primite (detalii în procesul de recenzare) şi de a face 
corecturile cerute de respectarea prezentelor norme. 

Fiecare autor va fi contactat pentru a i se comunica 
publicarea/nepublicarea articolului/studiului. 

 
 
Vă mulţumim pentru înţelegere, 
Colegiul de redacţie 


