
Condiţii de prezentare a manuscriselor pentru revista PONTICA 

Este preferabil ca lucrările, redactate în limba română sau într-o limbă de 

circulaţie internaţională, sa fie procesate pe computer şi să fíe trimise redacţiei pe 

suport digital (CD) împreună cu o copie imprimata, eventual ilustraţia originala. 

Formatul paginii este A4. Iniţializarea paginii este următoarea: sus - 1,5 cm; 

jos - 7,3 cm; stânga -3 cm; dreapta - 4,6 cm; antet - 1,3 cm. Textul şi imaginile 

(planşe, desene, fotografii) să fie încadrat în lumina paginii. 

a) pentru text: utilizarea programului Word 2003, paragraf: prima linie 0,8; 

multiplă 0,9; font Palatino Linotype, cu următoarele dimensiuni: 

- titlu articol - 12,5 puncte, condensat 0,4, boldat, cu majuscule; autor - 12 

puncte, condensat 0,4; 

text - 10 puncte, extins 0,2; 

- note de subsol - 8,5 puncte, extins 0,4; 

text rezumat - 10 puncte, extins 0,2. 

- text bibliografie - 9 puncte, extins 0,2 

b) ilustraţia: 

- gray scale, rezoluţie minimă 300 dpi; 

- fotografică (alb-negru sau color) scanată în format *.jpg sau *.tiff, rezoluţie 

minimă 300 dpi
1
.  

Notele infrapaginale, numerotate continuu, vor fi redactate după sistemul 

anglo-saxon: autor, anul apariţiei lucrării, pagina citata - după caz figură, tabelul - 

(ex.: PIPPIDI 1967, 84, fig. 3/4), urmând ca în final să se anexeze o listă 

bibliografică ordonată alfabetic, după numele autorilor, şi cronologic, pentru fiecare 

autor în parte. 

Lista bibliografica va fi redactată în forma: 

- pentru carte de autor: nume autor, anul apariţiei, titlul lucrării, volum (număr 

si titlu), ediţie, serie (colecţie), numărul în cadrul seriei sau colecţiei, locul apariţiei. 

                                                 
1
 în cazul în care nu este posibila scanarea conform cerinţelor formulate, autorul poate 

trimite ilustraţia în original (desene, fotografii, diapozitive). 

 



Exemple: 

BOJILOV, GJIUZELEV 2004 - Ivan Bojilov, Vasil Gjuzelev, Istorija na 

Dobroudja, Voi. 2, Sredneyekovîe, Veliko Târnovo (2004). 

PÁUNESCU 2005 - Anca Păunescu, Oraşul de Floci, un oraş dispărut din 

Muntenia meridională, Târgovişte, 2005. 

- pentru articole: nume autor, anul apariţiei, titlul articolului, numele 

publicaţiei sau al volumului colectiv, tom, număr, locul apariţiei si editorul - pentru 

volume colective, paginile articolului. 

Exemple: 

NICOLAE 1993 - Constantin Nicolae, Despre topografia anticului Carsium, 

Pontica, 26 (1993), p. 215-229. 

NICOLAE 2004 - Constantin Nicolae, Raport de cercetare, Hârşova, jud. 

Constanţa, Fortificaţia bizantină târzie. Campania 2003. CCA (2004), nr. 86. 

Titlurile periodicelor, volumelor, cataloagelor, corpora, enciclopediilor se vor 

abrevia după Normele de întocmire a manuscriselor, Anexele 2 si 3 din SCIVA 46, 

1995, 3 - 4, p. 356 - 370. Orice altă abreviere în afara celor ce se regăsesc în 

lucrarea citată va fi prezentată si explicit, la sfârşitul listei bibliografice. 

Lucrarea va fi precedata de cuvinte cheie şi de un rezumat într-o limba 

străină de circulaţie internaţională. 

Lucrările pot fi trimise la adresa Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie 

Constanţa, Str. Piaţa Ovidiu, nr. 12, 900745, Constanţa, cu menţiunea „pentru 

revista Pontica". Corespondenţa pe durata redactării volumului se poate ţine pe 

adresele de e-mail: liviabuzoianu@yahoo.com sau telefon/fax 0040-241-618763 . 

 

mailto:liviabuzoianu@yahoo.com

