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 -Bibliografie (la sfâr itul textului): Iulia Tomescu, Studiul resturilor 
lemnoase în arheologie. Paleoecologie i Paleoetnografie, Târgovi te, 2004. 
 Articol 
 -Not : Nicolae 2010, p. 79. 
 -Bibliografie (la sfâr itul textului): E. Nicolae, Un tezaur din vremea lui 
Mircea cel B trân descoperit la Titu, SCN, I (XIII), 2010, p. 69-83. 
 Bibliografia va trebui înso it  i de o list  cu abrevierile folosite (ex. SCN 
– Studii i Cercet ri de Numismatic , Bucure ti), care va fi plasat  la finalul 
textului. 
 Textul notei se va repeta de fiecare dat , chiar i dac  autorul i lucrarea 
citat  sunt acelea i. 

Evaluarea articolelor trimise spre publicare Revistei de Cercet ri 
Arheologice i Numismatice se desf oar  dup  urm toarea procedur : 

-Articolul trebuie trimis electronic într-un singur director arhivat, care s  
con i  manuscrisul i ilustra ia în conformitate cu normele de redactare 
men onate anterior. 

-Destinatarul este redactorul ef al revistei, care evalueaz  compatibilitatea 
materialului cu misiunea revistei precum i calitatea sa tiin ifi . 

-În cazul unei prime evalu ri pozitive, trei redactori desemneaz  cel pu n 
doi referen i apar nând Comitetului tiin ific sau externi da  este posibil. 
Referen ii vor fi speciali ti reputa i în domeniul i tema principal  a materialului. 

-Evaluarea va dura cel mult o lun  i va ine cont de urm toarele aspecte: 
noutate i originalitate; nivelul tiin ific al lucr rii; rezultatele ob inute i impactul 
lor în plan tiin ific. 

-În func ie de analiza evaluatorilor i de comentariile acestora, Colegiul de 
Redac ie va decide publicarea materialului în forma prezentat , publicarea cu 
corecturi (majore sau minore) sau respingerea lucr rii. 

Eventuale modifi ri ale normele de întocmire a lucr rilor destinate 
public rii în Revista de Cercet ri Arheologice i Numismatice vor putea fi 
consultate pe www.muzeulbucurestiului.ro, pagina web a Muzeului Municipiului 
Bucure ti. 
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