REGULI PRIVIND CITAREA ȘI ÎNTOCMIREA BIBLIOGRAFIEI
Revista Polis folosește sistemul de citare a surselor bibliografice recomandat de Academia Română. În
acest sistem, sursele bibliografice la care se face referire în text sunt citate cu ajutorul notelor de subsol.
Exemplu:

[…] Este o chestiune pe care politologul român Mattei Dogan o prezintă atât în studiile sale interbelice,
cât și în lucrările recente1. […]
_____
1
Mattei Dogan, Comparații și explicații în știința politică și în sociologie, Editura Institutul European, Iași, 2010,
pp. 241-261

Citatele în alte limbi decât româna se redau ca atare în text și sunt traduse cu ajutorul notelor de subsol,
fiind însoțite de mențiunea traducerea autorului (tr.a.) atunci când sunt traduse de autorul articolului.
Referințele bibliografice se redau în limba în care au fost publicate în original, fără a fi traduse, indiferent dacă
sunt menționate în notele de subsol sau în bibliografie.
Huntington, Samuel, The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century, University of Oklahoma
Press, Norman and London, 1991.

CITAREA ÎN NOTELE DE SUBSOL
1) Prima mențiune a sursei bibliografice – citarea completă
Ori de câte ori o sursă bibliografică nouă este introdusă în aparatul critic al articolului, nota de subsol
corespunzătoare va menționa toate datele privitoare la aceasta, inclusiv numărul paginii sau paginilor de unde a
fost luat citatul. Spre deosebire de bibliografie, unde ordinea este inversă, în notele de subsol se menționează
mai întâi prenumele autorului.
a) Cărți
- un autor
Prenume Nume, Titlul cărții, editură, loc, an, p. sau pp.
Marta Petreu, De la Junimea la Noica. Studii de cultură românească, Editura Polirom, Iași, 2011, pp. 205-504

- doi sau mai mulți autori
Prenume Nume, Prenume, Nume, Titlul cărții, editură, loc, an, p. sau pp.
Anton Carpinschi, Cristian Bocancea, Știința politicului. Tratat, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 1998,
p. 100

- volum colectiv
Prenume Nume (ed. sau coord.), Titlul cărții, editură, loc, an, p. sau pp.

Alina Mungiu-Pippidi (coord.), Doctrine politice. Concepte universale și realități românești, Editura Polirom,
Iași, 1998, p. 9

- carte tradusă
Prenume Nume, Titlul cărții, traducere de …, editură, loc, an, p. sau pp.
Robert C. Tucker, Filosofie și mit la Karl Marx, traducere de Emanuel-Nicolae Dobrei, Editura Curtea Veche,
București, 2011, pp. 43-45

b) Capitole sau studii în volume colective
Prenume Nume, „Titlul capitolului sau articolului”, în Titlul cărții, Prenume Nume (ed. sau coord.),
editură, loc, an, pp.
Lucian D. Petrescu, „Concepţia lui Nicolae Titulescu în problemele dezarmării şi definirii agresorului”, în Mari
figuri ale diplomaţiei româneşti: Nicolae Titulescu, Aurel Dumă (coord.), Ed. Politică, Bucureşti, 1982, p. 158

c) Articole în publicații periodice (reviste, jurnale etc.)
- publicație tipărită
Prenume Nume, „Titlul articolului”, Numele Revistei, volum, nr., an, p. sau pp.
Daniel Șandru, „Ideological aspects in Petre Andrei’s political sociology”, Transilvania, Nr. 11, 2011, p. 32

- publicație disponibilă pe Internet
Prenume Nume, „Titlul articolului”, Numele Revistei, volum, nr., an, http://adresadeinternet, p. sau pp.
(accesat pe …..)
Liliana Stan, „Elemente ale metafizicii idealului la Petre Andrei”, Transilvania, Nr. 11, 2011,
http://www.revistatransilvania.ro/nou/ro/anul-editorial-2012/cat_view/45-anul-editorial-2011.html,
(accesat pe 23 februarie 2013)

p.

60

Ori de câte ori acestea sunt disponibile, se recomandă citarea tuturor datelor privitoare la publicație:
volum, număr, sezon, numere speciale etc.
2) Mențiunile ulterioare – citarea cu ajutorul prescurtărilor latinești
După prima citare a unei surse, care oferă toate informațiile necesare pentru identificarea acesteia, notele
de subsol ulterioare vor folosi prescurtările latinești, după următoarele reguli:
a) Mențiuni ulterioare, dar neconsecutive


op.cit. – lucrarea deja citată (cu referire la prima mențiune a sursei în cauză)

Anton Carpinschi, Cristian Bocancea, Știința politicului. Tratat, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 1998, p.
100
2
Lucian D. Petrescu, „Concepţia lui Nicolae Titulescu în problemele dezarmării şi definirii agresorului”, în Mari
figuri ale diplomaţiei româneşti: Nicolae Titulescu, Aurel Dumă (coord.), Ed. Politică, Bucureşti, 1982, p. 158
3
Ibid., p. 159
4
Anton Carpinschi, Cristian Bocancea, op.cit., p. 112
1

În cazul în care articolul citează mai multe lucrări ale aceluiași autor, citările ulterioare, dar neconsecutive
vor menționa o parte din titlurile lucrărilor.

Daniel Șandru, „Ideological aspects in Petre Andrei’s political sociology”, Transilvania, Nr. 11, 2011, p. 32
Daniel Șandru, Reinventarea ideologiei, Editura Institutul European, Iași, 2010, p. 215
3
Daniel Șandru, „Ideological aspects…”, p. 35
4
Daniel Șandru, Reinventarea…, pp. 194-195
1
2



loc.cit. – lucrarea deja citată, dar la aceeași pagină (același loc) cu cel menționat în citarea
anterioară (care nu e este nota de deasupra, ci o notă anterioară)

Anton Carpinschi, Cristian Bocancea, Știința politicului. Tratat, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 1998, p.
100
2
Lucian D. Petrescu, „Concepţia lui Nicolae Titulescu în problemele dezarmării şi definirii agresorului”, în Mari
figuri ale diplomaţiei româneşti: Nicolae Titulescu, Aurel Dumă (coord.), Ed. Politică, Bucureşti, 1982, p. 158
3
Anton Carpinschi, Cristian Bocancea, loc.cit.
1

b) Mențiuni consecutive
Următoarele prescurtări se folosesc doar în cazul notelor consecutive, referindu-se la nota situată imediat
deasupra.

1
2

idem sau id. – având sensul de „același”, se folosește pentru a nu repeta numele autorului

Daniel Șandru, „Ideological aspects in Petre Andrei’s political sociology”, Transilvania, Nr. 11, 2011, p. 32
Idem, Reinventarea…, p. 215



ibidem sau ibid. – având sensul de „în același loc”, se folosește pentru a indica fie același loc
(inclusiv aceeași pagină), fie același loc, dar la o pagină diferită

Anton Carpinschi, Cristian Bocancea, Știința politicului. Tratat, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 1998, p.
100
2
Anton Carpinschi, Cristian Bocancea, ibid.
3
Ibidem, p. 102
4
Lucian D. Petrescu, „Concepţia lui Nicolae Titulescu în problemele dezarmării şi definirii agresorului”, în Mari
figuri ale diplomaţiei româneşti: Nicolae Titulescu, Aurel Dumă (coord.), Ed. Politică, Bucureşti, 1982, p. 158
5
Lucian D. Petrescu, ibid., p. 160
6
Ibid.
1

BIBLIOGRAFIA
Bibliografia va cuprinde toate sursele bibliografice tipărite menționate în text, listate în ordine
alfabetică, păstrând formatul din notele de subsol, cu excepția numelui autorului, care, la bibliografie, va fi
trecut după modelul „Nume, Prenume”.
CARPINSCHI, Anton, BOCANCEA, Cristian, Știința politicului. Tratat, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 1998
PETREU, Marta, De la Junimea la Noica. Studii de cultură românească, Editura Polirom, Iași, 2011
ȘANDRU, Daniel, „Ideological aspects in Petre Andrei’s political sociology”, Transilvania, Nr. 11, 2011

RESURSE ELECTRONICE
Resursele electronice folosite în lucrare vor forma o secțiune separată în cadrul bibliografiei.

