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Indicaţii pentru autori 

 

 

 

 

A. Indicaţii generale 

 

  

- Suntem interesaţi de studii de Teologie Ortodoxă (biblică, istorică, practică, 

sistematică etc.), dar suntem deschişi la orice altă contribuţie care presupune o 

trimitere la Teologie. 

 

-  Autorii nu trebuie neapărat să fie teologi. 

 

- Textele propuse spre publicare trebuie să fie nepublicate anterior în acea limbă. 

 

- Manuscrisele trebuie trimise în format Word Document (doc.). 

 

- Textele nu pot fi mai mari de 15 pagini, inclusiv imagini, anexe şi bibliografie. 

 

- Textele pot fi scrise în limbile română, engleză, franceză şi germană. 

 

- Articolele trebuie să fie însoţite de un scurt rezumat scris în limba engleză 

(maxim 12 rânduri). 

 

- În cazul în care autorul nu este doctor (în Teologie Ortodoxă sau în orice alt 

domeniu), el are nevoie de o recomandare de la un profesor. 

 

- Autorii vor traduce titlul articolului în limba engleză şi vor scrie 4-6 cuvinte 

cheie, de asemenea în limba engleză. 



 

- Nu garantăm că un articol pe care îl primim, chiar dacă respectă recomandările 

formale, va fi publicat în revista noastră. 

 

- Responsabilitatea pentru opiniile exprimate în această publicaţie revine exclusiv 

autorilor. 

 

 

B. Autorii sunt obligaţi să scrie conform următoarelor norme: 

 

1. Corp de text: Times New Roman, 12 puncte, justify, 1,5 linii. 

 

2. Titluri de capitole şi alte secţiuni: 

a) capitole:  Times New Roman, la 14 puncte, Bold; 

b) subcapitole: Times New Roman, la 12 puncte, Bold. 

 

3. Trimiterile în notele de subsol: 

Font: Times New Roman, 10 puncte. Autorii nu vor folosi texte aldine în notele de 

subsol. Titlurile vor fi în italic, ca şi ibidem, op. cit, art.. cit., etc. Ghilimele vor fi 

folosite numai pentru titlurile de colecţii. 

 

 

C. Corectarea articolelor: 

 

- Autorii îşi vor primi articolele în format PDF şi Word pentru corectarea finală 

dinainte de publicare. 

 

- Autorii nu pot opera corecţii mari, care ar putea schimba extensiunea articolului din 

punctul de vedere al numărului de pagini. 
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Indications for Authors 

 

 

 

A. General indications 

 

- We are interested in studies of Orthodox Theology (biblical, historical, practical, 

systematic etc.) but we are also open to any other contribution that implies a reference to 

Theology.  

 

- The authors don’t necessarily have to be theologians.     

 

- The texts proposed for publication must be previously unpublished in that language. 

 

- The manuscripts can be submitted in Word Document format (.doc). 

 

- The texts cannot be longer than 15 pages, including images, annexes and bibliography.  

 

- The texts can be written in Romanian, English, French and German. 

 

- The articles should be accompanied by a short abstract written in English (maximum 12 

lines). 

 

- If the author is not a doctor (in Orthodox Theology or in any other field), he needs a 

recommendation from a professor.  

 

- The authors will translate the title of the article in English and will write 4 to 6 

keywords, also in English.   



 

- We cannot guarantee that an article that we receive, even if it respects the formal 

recommendations, will be published in our review.   

 

- Responsibility for the views expressed in this journal is incumbent solely on the 

authors. 

 

 

B. The authors are required to write the texts conformingly the following norms: 

 

1. Body Text: Times New Roman,12 points, justified, 1,5 lines. 

 

2. Chapter titles and other sections: 

a) titles: Times New Roman, at 14 points, Bold 

b) subsections: Times New Roman, at 12 points, Bold 

 

3. References in the footnotes: 

Font: Times New Roman, 10 points. The authors will not use bold texts in the footnotes. 

The titles will be in italic, as well as ibidem, op. cit., art. cit., etc. The quotation marks 

will be used only for collection titles.   

 

 

C. The correction of the articles: 

 

- The authors will receive their articles in PDF and Word format for the final correction 

before publishing. 

 

- The authors cannot operate large corrections, which could change the extension of the 

article in matter of number of pages. 

 

 


