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Format
Dimensiunea articolului (+bibliografie): ~4500 cuvinte, fără a lua în considerare rezumatul şi
cuvintele cheie.
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Caracterele: corp normal, Times New Roman; pentru textul principal (inclusiv pentru tabele şi
exemple), cât şi pentru bibliografie, rezumat şi cuvinte cheie, mărimea caracterelor este
de 10 pt. Pentru notele de final, folosiţi caractere de mărimea 9 pt. Pentru lucrările care
conţin alte caractere decât latine (Latin script), autorii trebuie să trimită fonturile
corespunzătoare.
- caracterele cursive (italice) sunt folosite pentru accentuare, cuvinte cheie, exemple,
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- caracterele îngroşate (bold) sunt folosite pentru titlurile de secţiuni şi subsecţiuni din
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1. Titlul: SMALL CAPS (selectaţi textul care urmează să fie formatat, apoi operaţi setările din
Format > Font, acţionându-se în căsuţa Small Caps), centrat, Times New Roman (16 pt)
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3. Afilierea autorului/autorilor: sub numele autorului/autorilor, tot centrat, cu fontul Times
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lor. Înainte de a fi publicate, lucrările vor fi verificate de către un comitet editorial. Contribuţiile 
carenu respectă instrucţiunile vor fi trimise înapoi autorilor pentru a fi revizuite. Lucrarea 
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ex.
CATEGORIILE ANTROPONIMICE: NUME, SUPRANUME, PORECLĂ

(rând liber)
NICOLAE FELECAN

Universitatea de Nord, Baia Mare
(rând liber)
(rând liber)
(rând liber)

Numele, ca termen al sistemului antroponimic, se foloseşte pentru „a numi, a arăta cum se cheamă o fiinţă,” deci
cum se individualizează aceasta (Felecan 2010: 82).

4. Corpul textului
Titlurile de secţiuni şi subsecţiuni:
Subtitlu nivel-A: bold, Times New Roman (12 pt); lăsaţi două rânduri libere înainte şi un rând
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Subtitlu nivel-B: bold, Times New Roman (11 pt); lăsaţi două rânduri libere înainte şi un rând

liber după titlu.
Toate rândurile libere: 10 pt
Toate titlurile de secţiuni şi subsecţiuni vor fi aliniate la stânga (fără a fi nevoie de un alineat

suplimentar).
Va rugăm să nu numerotaţi secţiunile şi subsecţiunile.
ex.
(text)
(rând liber)
(rând liber)
Numele (Subtitlu nivel-A)
(text)
(rând liber)
(rând liber)
Prenumele (Subtitlu nivel-B)
(rând liber)
(text)

Imagini, tabele etc.
- utilizaţi fişiere în format TIFF pentru imagini/poze, şi EPS pentru grafice şi ilustraţii;
- toate imaginile trebuie incluse în documentul Word principal sau în fişiere adiţionale care vor fi
trimise;
- imaginile/ilustraţiile vor fi denumite Fig./Ex. + numărul figurii/exemplului;
- tabelele vor avea fondul gri deschis pentru rândul/coloana de titlu;
- titlurile de coloane/rânduri din tabel vor fi îngroşate (Bold).
ex.
Titlul 1 Titlul 2
Text Text

Citatele vor fi marcate de ghilimele „duble”, în toate cazurile (inclusiv pentru cuvinte
izolate), cu excepţia citatelor-în-citat, unde se vor folosi ghilimele ‘simple’.
ex.

Din acest motiv, Sanda Golopenţia-Eretescu le clasifică în „porecle analitice ilustrând perceperea la ‘distanţă
socială’ a singularităţii celui poreclit” şi „porecle analitice bazate pe perceperea la ‘distanţă personală sau intimă’ a



celui poreclit”...
Citatele care sunt mai lungi de două rânduri (cât şi alte fragmente de text care consideraţi că

trebuie să iasă în evidenţă), vor apărea ca blocuri de text (nemarcate prin ghilimele, caractere
Times New Roman, 9 pt), aliniate la stânga şi la dreapta cu 0,5 cm şi separate de restul textului
printr-un rând liber (10 pt) înainte şi după citat.
ex.

Reluând discuţia asupra celor doi termeni, după mai bine de 40 de ani, Ştefan Paşca, în Nume de persoane şi
nume de animale în Ţara Oltului, face precizarea că utilizarea termenului de supranume

este dictată de împrejurarea că acesta are o funcţiune exclusiv antroponomastică, pe când porecla indică o funcţiune
semantică. Porecla se dă ca o batjocură unui individ, incidental, supranumele, născute din porecle şi calificative, sunt
legate indisolubil de numele indivizilor, devenind chiar ereditare (1936: 44)

Aprecierile celor doi cărturari sunt izvorâte din situaţia reală existentă în lumea satelor...

Exemplele se vor scrie cu Times New Roman, 10 pt, caractere italice, fiind numerotate acolo
unde este cazul. Pentru a accentua o informaţie în cadrul exemplului, se vor folosi caractere
îngroşate (Bold). Lăsaţi un rând liber înainte şi unul după setul de exemple, în cazul în care
acestea sunt concepute ca o parte separată în interiorul textului (nu e nevoie de aliniat
suplimentar).
ex.
text
(rând liber)
(1) Plouă.
(2) Poate să plouă.
(3) Din păcate, plouă.
(rând liber)
(text)

În cadrul textului, sursele vor fi indicate după următorul model:
- un singur autor
(Graur 1965: 17)
„... aşa cum Graur (1965: 17) menţionează...”

Dacă sunt citate mai multe lucrări ale aceluiaşi autor, apărute în acelaşi an, va apărea „a”, „b”,
„c” etc. după anul publicaţiei.
ex. (Iordan 1963a: 35-40)
- doi autori
(Bujor şi Chiriac 1958: 374-378)
- mai mulţi autori
(Bidu-Vrănceanu et al. 2001: 359)

Toate sursele trebuie să apară, în formă completă şi ordonate alfabetic, în secţiunea finală a
lucrării, Bibliografie. Se va folosi Times New Roman, 10 pt, fără alineat. Principalele forme
standard sunt:
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6. Rezumatul (100 de cuvinte) şi cuvintele cheie (4-5) vor fi în limba engleză. Se vor folosi
caractere normale, Times New Roman (10 pt). Titlul rezumatului va fi centrat, iar corpul textului
şi cuvintele cheie vor fi aranjate în pagină şi aliniate după modelul textului propriu-zis. De
asemenea, titlul articolului va fi tradus în engleză şi scris la începutul rezumatului (Times New
Roman, 10 pt, centrat, capitale mici). Se vor lăsa trei rânduri libere (10 pt) înainte de această
secţiune (adică după bibliografie), cât şi un rând liber înainte şi după rezumat, aşa cum apare şi
în exemplu:

Aşteptăm contribuţiile dumneavoastră la timp.
Cu respect,
Editorii.

A VIRTUAL USER’S NAME BETWEEN NICKNAME AND SOBRIQUET

Abstract

The paper aims to analyse, from a socio- and psycholinguistic perspective, the process of (self)attributing user
names within social networking programs and websites, such as Yahoo! Messenger and hi5. The research starts
from the difficulty of situating user names in one of the defining (i.e. traditional) categories of onomastics, in
general. (…)

Key words: user name, onomastics, sociolinguistics, psycholinguistics


