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CERINŢE FAŢĂ DE MANUSCRISE 

 

 

Buletinul ştiinţific studenţesc: Istorie - Ştiinţe politice - Relaţii internaţionale este o 

publicaţie anuală a Institutului Istorie şi Ştiinţe Politice din cadrul Facultăţii Istorie şi Relaţii 

Internaţionale, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. 

Buletinul prevede publicarea (în limbile română, engleză, franceză sau rusă) a rezultatelor 

investigaţiilor studenţeşti din domeniul istoriei, ştiinţelor politice şi relaţiilor internaţionale.  

Volumul manuscriselor prezentate spre publicare va constitui cel mult 20 mii semne (0,5 c.a. 

sau 7 pagini), inclusiv bibliografia şi alte anexele. Textul lucrărilor se prezintă atât în formă de 

manuscris, cât şi în format electronic: Times New Roman; Font size 12; Space 1,5. Manuscrisul va fi 

acceptat de către reprezentanţii Colegiului de redacţie numai în cazul autentificării acestuia prin 

semnătura conducătorului ştiinţific, care confirmă conţinutul adecvat al articolului şi corespunderea 

acestuia rigorilor pre-stabilite.   

 

Abrevieri: În cazul utilizării în text a abrevierilor, textul urmează a fi însoţit de o listă a 

abrevierilor, cu descifrarea acestora. 

 

Referinte bibliografice: Textul este însoţit de o listă bibliografică. Aceasta se prezintă la 

sfârşitul textului prin  fixarea lucrărilor în ordine alfabetică (grafia latină, grafia chirilică). 

 

Notele bibliografice se prezintă în textul manuscrisului, în paranteze pătrate, în formă 

originală (caractere latine sau chirilice) conform criteriului următor: numele autorului, anul ediţiei, 

pagina). 

Notele de subsol sunt acceptate doar în cazul în care acestea contin informatii de 

concretizare, comentare sau dezvoltare a unor teze expuse în text. În acest caz notele vor respecta 

formatul - Times New Roman; Font size 10; Spaţiu 1,0.   
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ANEXE 

Exemple de note bibliografice în text: 

[Filimon 2009, p. 52].  
[Brucan 1993, p. 4; Popa 1999, p. 15]. 

 

Model de descriere a monografiilor în lista bibliografică: 

Postică, Gheorghe. Civilizaţia medievală timpurie di spaţiul pruto-nistrean (secolele V-XIII).  

Bucureşti: Ed.Academiei Române, 2006. 487 p. 
История народного хозяйства Молдавской ССР с древнейших времен до 1812 г. Кишинев:  
Штиинца, 1976. 568 c.  
  

Model de descriere a articolelor publicate în culegeri ştiinţifice sau ediţii periodice: 

Postică, Gheorghe. Tiverţii – populaţie locală străveche din bazinul râului Nistru. In: Probleme  

actuale de istorie naţională. Studii în onoarea profesorului Pavel Parasca. Chişinău: ULIM, 2009,  

p. 21-34.  
Parasca, Pavel. Interferenţe etno-politice în terminologia spaţiului carpato-ponto-nistrean în 

secolele XI – prima jumătate a celui de-al XIII-lea. In: History & Politics, an I, 2008, nr. 1-2, p. 97-

109. 
 

Model de descriere a articolelor publicate în INTERNET: 

Tatar, Ovidiu. Cultura si civilizatia la români (1996), In:  
www.armyacademy.ro/biblioteca/carti/istorie/ tatar/cuprins.html 
 

 

 

 
 

 


