INSTRUCTIUNI PENTRU AUTORI
1. Revista Acta Terrae Septemcastrensis, acceptă în avans pentru următorii 3 ani, lucrări ca
articole ştiinţifice originale, lucrări de sinteză despre o tema specifică elaborate în limba engleză.
Domeniile de interes sunt istorie, arheologie, patrimoniul Transilvaniei. Acurateţea traducerii
este obligaţia şi responsabilitatea autorului.
2. Scrisoare de intenţie. Autorul corespondent (persoana de contact) trebuie să specifice foarte
clar că lucrarea trimisă nu a mai fost publicată, trimisă sau acceptată la altă revistă şi că autorii
(dacă sunt mai mulţi) sunt de acord cu trimiterea lucrării în forma actuală spre publicare.
3. Lucrările trebuie trimise electronic secretariatului de redacţie:
istorie-arheologie: cosmin.suciu@ulbsibiu.ro, sabinadrian.luca@ulbsibiu.ro
într-un singur ataşament (sau fişier) în format MS Word şi trebuie sa conţină: (1) scrisoarea de
intenţie, (2) lucrarea, (3) lista ilustraţiilor, (4) tabele. Alăturat documentului Word se trimit planşele
care vor purta numărul sub care sunt citate în text în format jpeg sau tiff (300 dpi).
4. Lucrarea nu trebuie să depăşească 20 pagini, inclusiv bibliografia şi planuri, figuri, tabele şi
trebuie sa fie scrisa în Times New Roman (TNR), 11 justified, la 1 rând, pe două coloane, cu 2
cm pentru fiecare margine. Paginile nu vor fi numerotate. Lucrarea trebuie să conţină un
rezumat obligatoriu în limba engleză şi un al doilea rezumat în limba română.
Cerinţe de pregătire a lucrării:
Lucrarea trimisă trebuie să fie aranjată după cum urmează: (1) titlul, (2) numele autorului/autorilor, (3)
afiliere profesională şi adresa de corespondenţă a autorului/autorilor, (4) abstract, (5) cuvintele cheie, (6)
lucrarea, (7) bibliografia, (8) titlul figurilor, (9) figurile, (10) tabelele;
Titlul: Acesta trebuie sa fie scurt, specific şi informativ. Se va scrie în TNR 11, bold, cu majuscule,
centrat;
Autorii: La două rânduri sub titlu, centrat, în TNR 11 bold, se va scrie numele complet al
autorului/autorilor, afilierea profesională şi adresa de e-mail.
Rezumatul: Urmează după două rânduri în TNR 11 (bold numai Abstract), între 100-500 de caractere,
care nu trebuie să conţină prescurtări sau citări. Trebuie să reprezinte o sinteză a lucrării incluzând
metodele folosite, rezultatele principale şi scurte concluzii.
Cuvintele cheie: Sub rezumat sunt precizate cuvintele cheie. Iniţial sunt precizate rezumatul şi
cuvintele cheie în limba engleză şi ulterior, în aceeaşi ordine, în limba română.
Textul principal:
1. Subtitlurile:
Primul subtitlu (litera mare numai la începutul cuvântului, bolduit şi aliniat la stânga paginii)
Al doilea subtitlu (litera mare numai la începutul cuvântului, aliniat la stânga paginii, caracter
italic)

Al treilea subtitlu şi următoarele (litera mare numai la începutul cuvântului, aliniat la stânga
paginii).
2. Caracterul „italic” va fi folosit pentru termeni sau abreviaţii de genul „et al.”, „etc”.
3. Unităţile de măsură trebuie să fie reprezentate prin simboluri aparţinând Sistemul Internaţional de
Măsură.
4. Autorii citaţi:
a - Sistemul de trimiteri bibliografice este unic, note în text: numele autorului, după care se va
menţiona anul apariţiei lucrării respective şi pagina citată, exemplu – (Luca 1998, 17, fig. 3).
b - Pentru cazul a doi autori care trebuie citaţi se va pune numele celor doi, anul şi pagina (Luca, Gudea,
2010, 20), iar pentru cazul mai multor autori se va cita primul autor urmat de „et al”, (Luca et al. 2003,
120).
c - Autorii trebuie aşezaţi în ordinea alfabetică şi cronologică a apariţiei publicaţiilor (Lazarovici 1979,
85; Lazarovici, Lazarovici, 2006, p. 17; Luca 1998, 72; Luca 2001, 121). Se vor folosi „a, b…” pentru
cazul în care un autor trebuie citat şi are mai multe lucrări publicate în acelaşi an. Se pune punct şi
virgula când apare un alt autor citat (Lazarovici 1979, 85; Luca 1998, 72; Luca 2001, 121).
Bibliografia
1. Titlul BIBLIOGRAFIE se va redacta in TNR, 11 bold, centrat, cu majuscule;
2. Se vor include atât autorii citaţi în text, cât şi autorii figurilor, tabelelor, planşelor etc. citate;
3. Se vor aranja autorii în ordine alfabetică după numele primului autor şi apoi după numele celui de-al
doilea autor. Daca unul dintre autori este citat cu mai multe lucrări se aranjează în ordine cronologică;
4. Pentru cele mai multe din situaţii urmează exemplele de mai jos:
a - Lucrări în reviste:
În sistem tabelar, după cum urmează:
Luca et al. 2008

Luca Sabin Adrian, Diaconescu Dragos, Suciu Cosmin Ioan, Archaeological
research in Miercurea Sibiului-Petris (Sibiu County, Romania): the StarčevoCris level during 1997-2005 (a preliminary report). In: Documenta
Praehistorica 35 (2008) Ljubljana, p. 325-343.

b - Cărţi:
În sistem tabelar, după cum urmează:
Luca 2001

Luca Sabin Adrian, Aşezări neolitice pe valea Mureşului (II). Noi cercetări
arheologice la Turdaş-Luncă. I. Campaniile anilor 1992-1995. In

Bibliotheca Musei Apulensis, 17 (2001) Bucureşti.
c - Capitole în cărţi:
Schuster 1999

Schuster Cristian, Early Bronze Age in Romania. In Nikolova Lolita, The
Balkans in Later Prehistory. Periodization, Chronology and Cultural
Development in the Final Copper and Early Bronze Age (Fourth and Third
Millennia BC) (1999), p. 241-248.

d - Lucrări prezentate la congrese
Luca Suciu 2005

Luca Sabin Adrian, Suciu Cosmin Ioan, Migrations and local evolution in the
Early Neolithic of Transylvania. The typological analysis and the perspective
of lithic industries. In Società per la Preistoria e Protoistoria della regione
Friuli-Venetia Giulia, 12, A short walk through the Balkans: the first Farmers
of the Carpatian basin and adjacent regions. Proceedings of the Conference
held at the Institute of Archaeology UCL on June 20th-22nd (2005), Trieste
(2007), p. 77-88.

e - Teze (doctorat, masterat, licenţe) şi rapoarte nepublicate sau în curs de publicare:
Roman 1958

Diaconescu
2011

Roman Petre, Grupa înmormântărilor cu ocru pe teritoriul RPR, Bucuresti
(1958). Lucrare pentru examenul de stat (manuscript).

et

al. Diaconescu Dragoş, Dumitrescu-Chioar Florian, Natea Gheorghe, Şura
Mică, com. Şura Mică, jud. Sibiu. In CCA 2011 (campania 2010) (in press).

Lista figurilor
Numele figurilor se vor pune pe o pagină (pagini) separate (sub titlul Lista ilustraţiilor), paginate
consecutiv şi vor fi incluse după bibliografie. Titlurile figurilor trebuie să fie însoţite de numărul figurii
şi descrierea acesteia. Descrierea trebuie sa fie clară şi să conţină explicaţia tuturor simbolurilor folosite.
Lista ilustraţiilor va fi tradusă şi în limba română.
Figurile
1. Fiecare figură (hartă, grafic, fotografie) trebuie inclusă pe pagină separată, fiecare figură fiind
însoţită de numărul corespunzător din text, numele primului autor al articolului şi anul apariţiei.
Dimensiunile caracterelor ce acompaniază figurile sunt TNR 11. Este indicat a se folosi o scară pentru
dimensiunea reală şi a se include unităţile de măsură. Imaginile trebuie să fie de bună calitate (300 dpi),
acceptându-se doar cele în format jpg sau tiff.
2. Hărţile trebuie să aibă indicat Nordul geografic, să aibă cel puţin două coordonate pe fiecare axă
şi să aibă o scară grafică. Localităţile şi siturile menţionate trebuie să apară pe hartă.

3. Sunt acceptate fotografii alb-negru cu un bun contrast precum şi fotografii color (în limitele
capacităţii de publicare şi în funcţie de interesul pe care îl poate suscita). Ele trebuie să prezinte
obiectul de interes într-o mărime adecvată.
4. Citarea figurilor în text trebuie să fie făcută după exemplul - Fig.1.
Tabelele
1. Trebuie să fie incluse pe pagini separate, pagini consecutiv paginate.
2. Citarea tabelelor în text trebuie să fie făcută după exemplul - Tab. 1.

