
GHID ȘI CERINȚE; 

NORME METODOLOGICE  

privind redactarea notelor de subsol, a trimiterilor bibliografice  

și a listei bibliografice – ISSTA 2023 

 

 

1. GHID ȘI CERINȚE 

 

 

• Termenul-limită al predării materialelor este 30 Martie 2023. Având în vedere timpii 

presupuși de procesul editorial și de cel tipografic (eventuale revizuiri solicitate 

autorilor, intervenții ale editorilor, machetare, printare), orice întârzieri se vor face pe 

riscul autorilor, existând posibilitatea ca studiile trimise la redacție după 30 martie 

2023 să nu mai poată fi incluse în volum; 

 

• Termenul-limită al achitarii taxei de participare este 30 Martie 2023 (dovada scanată / 

fotografiată a plății se va trimite pe adresa: luciancolda@yahoo.de). Participanții pot 

plăti taxa de 100 RON în următorul cont în lei:  ASOCIAȚIA PRO UNIVERSITATEA 

„1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia, CF 33887538, Banca Comercială Română: 

RO45RNCB0003145211750001, cu mențiunea: pentru ISSTA 2023; 

 

• Studiul (textul integral, inclusiv rezumatul, notele de subsol și bibliografia finală) 

trebuie să se încadreze în normele stabilite pentru ISSTA 2023: format A5, caractere 

MS Word, 11 Times New Roman, spațiere simplă (la un rând), maxim 12 pagini sau 

25000 caractere cu spații  – contorizarea caracterelor din text se face prin comanda 

„Word Count” din bara de stare (butonul al doilea, stânga jos), bifându-se și caseta 

„Include textboxes, footnotes and endnotes”; 

 

• Macheta/ șablonul, precum și normele de redactare sunt disponibile pe site-ul conferinței 

(http://issta.ro/information-for-authors/) – a se vedea „GHID, CERINȚE & NORME 

METODOLOGICE” și „MACHETA (ISSTA 2023)”!  Autorii trebuie să urmărească 

întocmai setările Machetei (dimensiuni, stiluri, fonturi, paragrafe etc.). Nota Bene: 

redacția va lua în considerare doar textele redactate în formatul de mai sus!!! 
 

• Abstractul și cuvintele-cheie vor fi redactate în limba engleză! La începutul 

abstractului se va insera și varianta englezească a titlului lucrării (pe lângă cea 

românească, existentă la începutul lucrării); 

 

• Toate abstractele vor fi verificate la redacție de către profesori universitari străini, 

vorbitori nativi de limba engleză, de aceea, în vederea evitării unei corespondențe 

mailto:luciancolda@yahoo.de
http://issta.ro/information-for-authors/


 

suplimentare, păgubitoare ca timp de lucru, vă rugăm să aveți în vedere o traducere 

cât mai de calitate a rezumatului, titlului și cuvintelor-cheie; 

 

• Abstractul va conține max. 300 cuvinte; 

 

• Abstractul din textul final poate fi identic cu cel trimis redacției în momentul 

înregistrării inițiale (dacă se încadrează în 300 cuvinte) sau poate reprezenta o 

variantă ușor diferită, în funcție de modificările survenite în procesul de elaborare a 

textului final. Important este însă să se încadreze în cerințele specificate mai sus; 

 

• La sfârșitul lucrării vă rugăm să adăugați o scurtă prezentare a Dv., care să includă 

titlurile academice și științifice, gradul didactic și afilierea instituțională, titlul unei 

lucrări relevante/recente de-a Dv., toate în limba română, precum și adresa de email; 

 

• La sfârșitul textului este obligatorie includerea bibliografiei finale (în ordine 

alfabetică); 

 

• În vederea alcătuirii colontitlurilor, vă recomandăm să adăugați o variantă scurtă a 

titlului (maxim 70 de caractere); 

 

• Studiile care conțin și caractere în limbile greacă, ebraică, slavonă etc. vor fi însoțite de 

fișierele cu fonturile întrebuințate; 

 

 

Textele care nu vor fi conforme cu cerințele ISSTA 2023  

vor fi retransmise autorilor spre revizuire! 
 

În numele Comitetului Științific și de Organizare, 

XXX 

 

2. NORME METODOLOGICE  

privind redactarea notelor de subsol, a trimiterilor bibliografice  

și a listei bibliografice 

 

A. NOTELE DE SUBSOL ŞI TRIMITERILE BIBLIOGRAFICE 

 

Acestea se notează continuu şi se așază în subsolul paginii. Indicele notei se așază la 

umărul cuvântului, înaintea semnului de punctuație, şi se numerotează cu cifre arabe.  

 



Succesiunea informaţiilor într-o trimitere bibliografică:  

 

- Prenumele1 şi NUMELE2 autorului / autorilor3  – fără titluri academice și științifice, grade 

didactice etc., 

- Titlul /şi subtitlul operei (redactat/e italic), 

- numărul volumului, dacă este cazul (+ titlul colecţiei, dacă  există),  

- traducătorul şi alte indicaţii, cum ar fi: autorul studiului introductiv, al indicilor şi 

notelor etc., dacă există, 

- locul publicării sau, dacă nu este specificat, sine loco (s.l.),  

- Editura (Edit. Numele editurii),  

- anul apariției sau, dacă nu este specificat, sine anno (s.a.),  

- pagina sau paginile (prescurtat „p.”, și nu „pag.” sau „pp.”!) de unde a fost preluat 

citatul / ideea.  

Leonid USPENSKY, Teologia icoanei, traducere de Teodor Baconski, Bucureşti, Edit. Anastasia, 2004, p. 98. 

CLEMENT Alexandrinul, Pedagogul, PG (Patrologia Graeca editată de J. P. Migne) vol. VIII, col. 156 C şi 633 

B [trad. rom. D. Fecioru în P.S.B. vol. 4, Bucureşti, Edit. IBMBOR, 1982]. 

Opţional, titlurile lucrărilor în limbi străine pot fi traduse şi plasate între paranteze 

drepte [___], după titlul original. Pentru sursele patristice, din colecţii cu valoare 

internaţională (Migne, Sources Chretienne etc.), este necesară şi menționarea coloanei / 

coloanelor.  

 

Pentru separarea indicațiilor, sistemul românesc de punctuație folosește virgula (,), și 

nu punctul (.). La sfârşitul fiecărei note sau trimiteri bibliografice se pune punct (.). 

 

➢ Citarea unui studiu dintr-o publicaţie periodică: Prenumele  şi NUMELE 

autorului / autorilor, „Titlul  /şi subtitlul studiului” (scris cu regular, între ghilimele), în 

Denumirea revistei (cu italic, fără ghilimele), numărul fascicolului / anul calendaristic şi 

numărul paginii / paginilor de la care s-a preluat citatul. 

Ene BRANIŞTE, „Liturghia Darurilor mai Înainte Sfinţite”, în Studii Teologice,  3-4/1958, p. 176-177. 

➢ Citarea unui studiu, a unui capitol / secţiuni dintr-o lucrare colectivă (ex.: 

proceedings-uri ale unor manifestări ştiinţifice, volume de studii, omagiale etc.): după 

menţionarea autorului şi a „Titlului lucrării” (scris cu regular, între ghilimele), vor fi precizate 

urmatoarele informaţii: Prenumele şi NUMELE editorului / coordonatorului de volum cu 

specificația „ed.” / „coord.” între paranteze rotunde (ed./eds.; coord.), Denumirea lucrării 

colective (cu italic, fără ghilimele) şi a manifestării ştiinţifice (scris cu regular, între paranteze 

drepte), volumul, locul publicării, editura, anul, pagina.  

 
1 Prenumele şi NUMELE autorului vor fi redate integral, nu prescurtat (dacă în studiul citat, numele apare doar cu 

inițială, se va cita ca atare). 
2 Numele de familie va fi redactat cu MAJUSCULE REDUSE (Ctrl+Shift+K).  
3 Dacă sunt mai mult de 3 coautori, se va menționa doar primul autor, urmat de sintagma et alii (adică: şi ceilalți). 



 

Ana S. ILTIS, „Icons and Christian ethics”, în Dumitru A. VANCA, Mark J. CHERRY, Alin ALBU (eds.), Ars 

Liturgica. From the image of Glory to the images of the idols of Modernity [Proceedings of the 16th International 

Symposium on Science, Theology, and Arts – ISSTA 2017, May, 8-9], vol. 1, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 

2017, p. 48. 

sau  

Ovidiu PECICAN, „Penurie şi izolaţionism versus dezvoltare şi deschidere”, în Spiritualitate şi consumism în 

Europa unită [referatele Simpozionului Internaţional „Spiritualitate şi consumism în Europa unită”, organizat de 

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 26-27 aprilie 2004], Alba Iulia, 

Edit. Reîntregirea, 2004, p. 25.  

➢ Sursele electronice se citează menţionându-se autorul, titlul documentului, 

adresa electronică exactă şi data consultării.  

Institutul Naţional de Statistică: Populația stabilă după principalele religii la recensământul din anul 2011 - 

rezultate preliminare (Tabelul 8), disponibil la http://www.recensamantromania.ro/wp-

content/uploads/2012/08/TS8.pdf (accesat la 15.02.2017).  

➢ În cazul unor cărţi, volume, publicații postate în spațiul virtual ca fotocopii sau 

format PDF (a căror formă şi paginaţie este identică cu originalul), citarea bazei de date sau a 

sursei electronice este inutilă. 

 

Reguli de folosire a termenilor Idem, Ibidem, op. cit., apud şi cf. în notele de subsol: 

 

• Idem este un pronume latin care înseamnă „acelaşi” şi înlocuieşte numele 

autorului. Este utilizat în referinţe (note de subsol sau lista bibliografică) atunci când se 

citează o altă lucrare a autorului citat în nota precedentă. 

• Ibidem este un adverb latin care se traduce prin „tot acolo”. Acest termen se 

foloseşte atunci când se face trimitere la lucrarea citată în nota precedentă și se scrie numai cu 

caractere cursive: Ibidem. În limba română nu se utilizează prescurtarea Ibid., specifică limbii 

engleze. Este total exclusă folosirea lui Ibidem atunci când în nota anterioară sunt citate mai 

multe lucrări.  

• Folosirea titlurilor abreviate exclude necesitatea utilizării formulei op. cit. (opus 

citatum, adică „opera citată”), folosită pentru citarea aceleiaşi lucrări (întotdeauna ultima) a 

unui autor menţionat într-o notă anterioară (însă nu în cea imediat anterioară, situaţie în care 

se folosește Ibidem). În general, op. cit. se întrebuinţează atunci când în text autorul respectiv 

nu este citat decât cu o singură lucrare. Din acest motiv, utilizarea acestui mod de citare (op. 

cit.) este considerată perimată. 

• Apud este o prepoziţie latină care înseamnă „la” sau „după”, cu sensul de „preluat 

de la”. Se utilizează în cazul citării indirecte a unei surse sau lucrări, prin preluare de la un alt 

autor, după formula: autorul şi titlul preluat (ex.: Sf. Nicodim Aghioritul, opera), locul și anul 

apariţiei, pagina, apud autorul şi titlul utilizat (ex.: Dumitru Staniloae, opera), locul, editura, 

anul apariţiei, pagina. 

• Cf. este prescurtarea lat. cónfer, care provine din verbul confero = „a compara”. Se 



utilizează pentru a face trimitere comparativă la un alt loc sau la alte locuri din surse ori la 

alte puncte de vedere decât cele ale autorului, care trebuie luate în considerare. Nota Bene: a 

nu se confunda cu „conform”! Cf. se folosește doar pentru a sugera o comparație sau un 

contrast în ceea ce privește subiectul în discuție! 

 

➢ Citatele se marchează numai prin ghilimele. Pentru evidenţierea citatelor se vor 

folosi ghilimele româneşti („…”). În situaţia unor citate în citate se respectă 

următoarea regulă: „... «…» …”.  

➢ Citatele mai mari de cinci rânduri vor fi redactate cu un font mai mic, vor fi 

retrase cu 1 cm de la margine şi vor fi separate de textul de bază printr-un rând 

pauză, atât înainte, cât şi după.  

 

Pentru exemplificare, redăm o succesiune de trimiteri bibliografice (1-6; 10-11), de note  

(7-9) şi de surse WEB (12-13): 

 

1. Leonid USPENSKY, Teologia icoanei, traducere de Teodor Baconski, Bucureşti, Edit. Anastasia, 2004, p. 98. 

2. Ibidem, p. 6. [adică: Leonid Uspensky, Teologia icoanei, trad. T. Baconski, Bucureşti, Edit. Anastasia, 2004, 

p. 6.] 

3. Alexandru CIORĂNESCU, Viitorul trecutului. Utopie şi literatură, traducere din limba franceză de Ileana 

Cantuniari, Bucureşti, Edit. Cartea Românească, 1996, p. 222. 

4. Nicolae BREBAN, Riscul în cultură, Iaşi, Edit. Polirom, 1997, p. 15. 

5. Ene BRANIŞTE, „Liturghia Darurilor mai Înainte Sfinţite”, în Studii Teologice, 3-4/1958, p. 176-192. 

6. IDEM [adică Ene Branişte], Liturgica generală, Bucureşti, Edit. IBMBOR, 1982, p. 85. 

7. Aspecte legate de problematica dezvoltării personalităţii copiilor şcolari se regăsesc în diverse lucrări de 

specialitate. Din motive explicabile, cele apărute înainte de anul 1989 nu tratează aspectele duhovniceşti ale creşterii şi 

educării copilului. 

8. Detalii privind relaţia şi mecanismele create între icoană şi cuvântul liturgic pot fi aprofundate în lucrarea 

lui Dumitru A. VANCA, Icoană şi Cateheză, Alba Iulia, Edit. Reîntregirea, 2005. A se vedea mai cu seamă capitolele 

Cunoaşterea prin cuvânt şi prin imagine (p. 40-68) şi Analogie şi complementaritate (p. 169-192). 

9. Linia aceasta cu privire la modul de înţelegere a imaginilor sfinte, radical diferită de cea a răsăritenilor, se 

datorează mai cu seamă teologilor franci care, traducând şi analizând documentele Sinodului VII Ecumenic (Niceea, 

787), au alcătuit un text cunoscut sub numele Libri Carolini. Aceştia, deşi nu resping hotărârile sinodului, par să 

justifice icoana doar în funcţie de atributul său didactic, istoric şi estetic, neglijând în special funcţia sa liturgic-

sacramentală (cf. „Libri Carolini”, în Catholic Encyclopedia, disponibilă online la 

http://www.newadvent.org/cathen/03371b.htm, accesat la 18.02.2017). 

10. Leonid USPENSKY, op. cit., p. 247. 

11. Feodor M. DOSTOIEVSKI, Crimă şi pedeapsă, traducere de Ş. Velisar Teodoreanu şi I. Dumbravă; aparatul 

critic, de Ion Ianoşi, Bucureşti, Edit. Cartea Românească, 1981, p. 626. 

12. Concluziile Sfântului Sinod cu privire la desfășurarea și hotărârile Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii 

Ortodoxe din Creta (16-26 iunie 2016), disponibile pe site-ul Agenţiei de ştiri Basilica (http://basilica.ro/concluziile-

sfantului-sinod-cu-privire-la-desfasurarea-si-hotararile-sfantului-si-marelui-sinod-al-bisericii-ortodoxe-din-creta-16-

26-iunie-2016/, accesat la 18.02.2017). 



 

13. Recensământul populației şi locuințelor 2002, disponibil pe 

http://www.insse.ro/cms/files/RPL2002INS/index_rpl2002.htm (accesat la 15.02.2016). 

 

B. LISTA BIBLIOGRAFICĂ (LISTA GENERALĂ A REFERINŢELOR 

BIBLIOGRAFICE) 

 

Reprezintă lista tuturor surselor de informaţie utilizate de către autor pentru elaborarea 

lucrării. Din rațiuni de onestitate profesională, dar şi pentru identificarea surselor folosite, 

este nevoie ca fiecare trimitere să conţină toate informaţiile despre autor şi lucrare, aşa cum 

apar ele în foaia de titlu.  

 

Reguli generale privind alcătuirea listei referinţelor bibliografice: 

 

• Lista referinţelor bibliografice se plasează la sfârşitul lucrării, în ordinea alfabetică a 

numelor autorilor, fără titlurile academice sau profesionale, numerotată cu cifre arabe (articolele 

semnate atipic, de ex.: Arhim. IOAN; † ATANASIE, se citează ca atare, fiind cazuri 

particulare);  

• În cazul sfinţilor, apelativul „Sfântul” va fi pus înaintea numelui, şi nu după (ex.: 

Sfântul IOAN GURĂ DE AUR,  Omilii la..., şi nu: IOAN GURĂ DE AUR, Sfântul, Omilii la...), iar 

referinţa bibliografică va fi plasată la litera „I” din listă, în funcţie de prenume, aici: „Ioan”);  

• În conformitate cu normele Academiei Române, succesiunea informațiilor este 

următoarea: NUMELE autorului, Prenumele, Titlul lucrării (scris cu italic), volumul, localitatea, 

editura, anul. Pentru un volum cu până la trei autori, succesiunea numelor va fi separată de 

bara oblică (/), iar în situația în care sunt mai mult de trei autori (sau neprecizat în pagina de 

titlu), se va menţiona primul autor, urmat de expresia „et alii”, titlul cărții și celelalte referințe 

bibliografice. 

• Numele editorului / editorilor / coordonatorului, urmate de menţiunea „ed.” / „coord.” 

între paranteze (ed. / coord.), vor fi menţionate înaintea titlului lucrării. Pentru situaţia cu mai 

mult de trei editori / coordonatori, se aplică regula referitoare la autori (vezi supra). 

• Pentru lucrările traduse în limba română sau cele cu studiu introductiv, prefaţă 

etc., după titlul lucrării şi numărul volumului se vor specifica numele traducătorului, al celui 

care a semnat studiul introductiv, prefaţa etc., în ordinea în care apar în lucrarea respectivă.  

• Pentru un studiu sau o publicaţie apărută în periodice se trec: NUMELE autorului, 

Prenumele, „Titlul articolului” (regular şi între ghilimele), în Denumirea publicaţiei (italic), 

numărul/anul calendaristic, paginile. 

• Pentru un studiu apărut în volume colective se trec: NUMELE autorului, Prenumele, 

„Titlul articolului” (regular şi între ghilimele), în Titlul volumului colectiv (italic), volumul (1 / I 

etc.), localitatea, editura, anul, paginile la care se găsește studiul. 

 



Exemplu de listă a referinţelor bibiografice: 

 

BIBLIOGRAFIE  

(sau Listă bibliografică sau Listă a referinţelor bibliografice) 

 

A. IZVOARE / SURSE4  

1. Biblia sau Sfânta Scriptură (Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod), Bucureşti, Edit. Institutului 

Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române (în continuare IBMBOR), 2001. 

2. *** Ceaslov, Sibiu, 1985. 

3. *** Evanghelia, Bucureşti, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1895. 

4. Sfântul MAXIM MĂRTURISITORUL, Ambigua [col. Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, vol. 80], 

traducere din limba elină, introducere şi note de Dumitru Stăniloae, Bucureşti, Edit. 

IBMBOR, 1983. 

B. DICŢIONARE, ENCICLOPEDII, MANUALE 

5. *** (The) Catholic Encyclopedia. An International Work of Reference, New York, Robert 

Appleton Company, 1913 sq. 

6. BRANIŞTE, Ene / BRANIŞTE, Ecaterina, Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase, 

Caransebeş, Edit. Diocezană, 2001. 

7. BRANIŞTE, Ene, Liturgica specială (manual pentru institutele teologice), Bucureşti, Edit. 

IBMBOR, 1985. 

8. LECLERCQ, Henry / CABROL, Fernand (eds.), Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de 

liturgie, Paris, 1907 sq.  

C. LITERATURĂ SECUNDARĂ 

Lucrări 

9. CIORAN, Emil, Istorie şi utopie, Bucureşti, Edit. Humanitas, 1992. 

10. DOSTOIEVSKI, Feodor M., Crimă şi pedeapsă, traducere de Ştefan Velisar Teodoreanu şi 

I. Dumbravă. Aparatul critic de Ion Ianoşi, Bucureşti, Edit. Cartea Românească, 1981. 

11. *** Spiritualitate şi consumism în Europa unită [Referatele Simpozionului Internaţional 

„Spiritualitate şi consumism în Europa unită”, organizat de Facultatea de Teologie 

Ortodoxă a Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia (26-27 aprilie 2004), Alba Iulia, 

Edit. Reîntregirea, 2004. [acest volum va figura în lista bibliografică la litera S]. 

12. USPENSKY, Leonid, Teologia icoanei, traducere de Teodor Baconski, Bucureşti, Edit. 

Anastasia, 2004. 

13. USPENSKY, Leonid/ BOBRINSKOY, Boris/ BIGHAM, Stephan/ BIZĂU, Ioan, Ce este icoana?, 

traducere de Vasile Manea, Alba Iulia, Edit. Reîntregirea, 2005. 

 
4 Caracterul şi tematica surselor trebuie adaptate în funcţie de subiectul general. De exemplu, pentru o 

temă care tratează cultul în secolul al XIX-lea, lista surselor va fi extinsă şi asupra cărţilor de cult de 

referinţă folosite în cercetare sau asupra unor colecţii de texte vechi recunoscute. 



 

Studii şi articole 

14. BRANIŞTE, Ene, „Liturghia Darurilor mai Înainte Sfinţite”, în Studii Teologice , 3-4/1958, 

p. 176-192. 

15. ILTIS, Ana S., „Icons and Christian ethics”, în Dumitru A. VANCA, Mark J. CHERRY, 

Alin ALBU (eds.), Ars Liturgica. From the image of Glory to the images of the idols of 

Modernity [Proceedings of the 16th International Symposium on Science, Theology, 

and Arts – ISSTA 2017, May, 8-9], vol. 1, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2017, p. 47-

56. 

16. *** Cinstirea Sfintelor Icoane în Ortodoxie. Retrospectivă istorică, momente cruciale de 

stabilire a teologiei icoanei şi de criză majoră [Sesiunea anuală a Comisiei Române de 

Studiu şi Istoria Creştinismului. Centrul Social-Cultural „Sfântul Paisie de la Neamţ”, 

13-15 septembrie, 2007, Mănăstirea Neamţ], Iaşi, Edit. Trinitas, 2008. 

 

D. SURSE WEB 

17. Concluziile Sfântului Sinod cu privire la desfășurarea și hotărârile Sfântului și Marelui Sinod 

al Bisericii Ortodoxe din Creta (16-26 iunie 2016), http://basilica.ro/concluziile-sfantului-

sinod-cu-privire-la-desfasurarea-si-hotararile-sfantului-si-marelui-sinod-al-bisericii-

ortodoxe-din-creta-16-26-iunie-2016/ (accesat la 18.02.2017). 

18. Institutul Naţional de Statistică, Recensământul populației şi locuințelor 2002, disponibil 

la http://www.insse.ro/cms/files/RPL2002INS/index_rpl2002.htm (accesat la 

15.02.2016). 

 

Material redactat de Dumitru A. Vanca, Alin Albu 
 


