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Recomandări privind redactarea lucrărilor în colecția didactică
 Lucrări electronice: format: A4
 Margini: sus 2cm; jos 1,5 cm; stânga-dreapta 2,5 cm
 Caractere: TNR13 (sau echivalent) – titlul capitolelor TNR14 sau mai mare
 Spațierea: 1 rând.
 Lucrări tipărite: format A5.
 Redactarea să fie uniformă, fără greșeli de dactilografiere, spațiere etc.
 Nu se admit pagini acoperite cu text în proporție mai mică de 50% din suprafață.
 Să existe listă bibliografică la finalul lucrării care să conțină majoritar titluri actuale
(din ultimii 10 ani).
 Bibliografia lucrării reflectă în formă completă lucrările citate în referinţe şi va
cuprinde lucrări de actualitate consultate în procesul de elaborare a articolului
propus a căror relevanţă pentru lucrare este indiscutabilă.
 Numerotarea referințelor bibliografice să fie compatibilă cu lista bibliografică de la
sfârșitul capitolelor (dacă există bibliografie recomandată după fiecare capitol). Se
poate folosi un sistem alfanumeric, de ex:
[Ger08] Gherman I., Anton P., (2008). Traductoare piezoelectrice. Editura…
- Referințele în limbi străine se traduc în paranteze în limba română, de ex:
Electronic circuits (Circuite electronice)
- Referințele de pe internet se numerotează: [wwwa] http/…. sau [www1] http/….
- Referințele fără autori se numerotează [***a] Istoria internetului …. sau [***1]
Istoria internetului etc.
- Se redactează uniform cu aceeași succesiune pentru nume, prenume/ prescurtare
prenume, poziționarea anului publicației, indicarea numărului de pagini etc.
 Tote referințele bibliografice trebuie să fie citate în textul lucrării.
 Titlurile (volumul şi capitolele) trebuie să fie sintetice şi precise (pentru a facilita
indexarea) şi focalizate în mod clar asupra conţinutului lucrării propuse spre
publicare.
 Capitolele și paragrafele lucrării se numerotează crescător 1 (în interior 1.1, 1.2,
…), 2, 3, 4,…
 Formulele se numerotează în corespondență cu numerotarea paragrafelor 1.1, 1.2,
1.3,….
 Formulele se redactează în editorul de ecuații, nu se admite scanarea formulelor din
alte lucrări.
 Figurile se numerotează în corespondență cu numerotarea paragrafelor 1.1, 1.2,
1.3,…. indicând sub figură conținutul acesteia ex.: Figura 3.4: Traiectoria
curbilinie.
 Figurile se desenează vectorial. Nu se acceptă figuri scanate din alte lucrări (doar în
cazuri excepționale, situație în care imaginile trebuie să fie realizate la calitate
maximă, cu o rezoluţie ce să le asigure lizibilitatea).
 Textul lucrării face trimitere la fiecare figură.
 Pentru figurile care nu aparțin autorului se indică sursa de unde sunt preluare
(inclusive de pe internet).
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 Pentru figurile care au fost preluate și modificate se indică sursa și faptul că autorul
a intervenit în conținutul lor.
 Materialele preluate din alte lucrări trebuie să aibă acceptul oficial al
autorului/editurii de la care au fost preluate (acesta se depune odată cu recenziile
lucrării) şi să indice complet sursa de unde au fost preluate.
 Lucrarea trebuie să fie recenzată de două personalități din domeniul publicației, din
care una din afara UPM.
Director,
Prof.dr.ing. Liviu MOLDOVAN
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