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NOTĂ PENTRU AUTORI
Toate manuscrisele trimise la revista noastră trebuie să fie cercetări originale și trebuie să
respecte regulile noastre de redactare. În cazul în care articolul este adecvat cerințelor, editorul îl va trimite pentru evaluare. Echipa redactorilor, pe baza comentariilor primite de la
recenzenți, va recomanda manuscrisul pentru decizia finală consiliului editorial. Articolele
vor fi publicate doar după recenzarea lor riguroasă de către experți independenți, membrii
consiliului editorial și după revizuirea lor de către autori atunci când este necesar.
Citiţi atent condiţiile înainte de a redacta şi trimite articolele dvs.
Textul în limba română sau o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană),
cca 30 000 semne, trebuie să fie redactat în Word, la 1 rând cu corp 12, fontul Times New
Roman, notele în subsolul fiecărei pagini, utilizând opțiunea FOOTNOTE, același caracter,
mărimea 10.
Aparatul critic al contribuțiilor se va elabora conform normelor Chicago Manual of Style:
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
Textele în limba română trebuie să fie însoţite de un rezumat în limba engleză de cca 4 000
semne.
Numărul planşelor care însoţesc textul nu trebuie să depăşească 5 pagini. Titlurile din limbile slave vor fi transliterate.
Lucrările care au ilustraţii trebuie să fie însoţite de lista ilustraţiilor, cu indicarea sursei sau
autorului. Lista ilustraţiilor trebuie să fie tradusă în limba străină în care este tradus și rezumatul.
Ilustraţiile vor fi trimise în format electronic (jpg. 300 dpi resolution pentru imagini şi 1200
dpi pentru desene).
Date despre autor:
Lucrarea trebuie să includă numele complet al autorului, instituţia unde activează, adresa de
contact, inclusiv e-mail, și o scurtă prezentare a preocupărilor științifice și publicațiilor recente.
Termen: Nr. 1 – 30 mai al fiecărui an. Nr. 2 – 30 octombrie al fiecărui an.
Adresa de contact:
Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă” din Chișinău
str. Ion Creangă nr. 1, bloc central, of. 509, Chişinău, MD-2069, Republica Moldova
Telefon: 373 22 358305; Fax 373 22 358169; e-mail: plural.journal@upsc.md

