Anexa 2
Cerinţe de tehnoredactare:
 Lucrările vor fi redactate în Word, format A4, la 1 rând, cu margini egale de 2 cm.
 Nu se fac alte setări (de ex.: scrierea pe coloane, distanţă între rânduri), decât cele solicitate.
 Titlul va fi scris cu caractere Palatino Linotype, 14, Bold, aliniat „center” (central).
 La două rânduri de titlu se vor scrie: numele şi prenumele, instituția de proveniență, localitatea,
cu caractere Palatino Linotype, 12, Bold, aliniat „right” (la dreapta).
 La două rânduri de datele de identificare se va scrie conţinutul lucrării cu caractere Palatino
Linotype, 12, la un 1 rând, text aliniat „justified”.
 Cerinţe minime de redactare:
 În meniul Paragraph se vor face următoarele setări:




este obligatorie folosirea diacriticelor;
nu se foloseşte spaţiu înainte de semnele de punctuaţie.
 Materialele vor cuprinde maxim 6 pagini A4 pentru publicare.
 Unde este necesar, materialele vor fi însoţite de bibliografie şi bibliografie electronică
(informaţii de pe Internet).
 Se va folosi sistemul de citare Harvard.
 Referinţele din text se dau în paranteze, după următorele exemple:
„Să mai remarcăm faptul că pedagogia, în ipostaze …” (Cucoş, C., 2002, p. 29);
După cum afirma autorul şi vorbitorul american Jim Rohn „Cartea pe care nu o citeşti, nu
te
poate
ajuta.”
(Rohn,
Jim.
[Online]
Disponibil
pe:
http://www.citatepedia.ro/index.php?id=174078. [Accesat: 27.11.2016]).

Toate trimiterile din text (autorul, anul lucrării) trebuie să se regăsească complete în bibliografie. Şi
sursele electronice se vor regăsi în Sursele WEB.
 Bibliografia se va trece la sfârşitul materialului, în ordine alfabetică; ex.: nume, prenume autor,
anul apariţiei, titlul lucrării, care se va scrie înclinat (Italic), locul apariţiei, editura:
Cucoş, Constantin. (2002). Pedagogie. Iaşi: Editura Polirom.
Joiţa, Elena. (1999). Pedagogia. Ştiinţa integrativă a educaţiei. Iaşi: Editura Polirom.
 La Bibliografie se pune punct la finalul fiecărei referințe.
 În privința surselor electronice consultate, se vor evita sursele de genul „Wikipedia”;
 Exemplu de citare a surselor electronice (Surse WEB):
1. Biblioteca Naţională a României. (2015). [Online] Disponibil pe: http://www.bibnat.ro/dyndoc/Carta%20doc%20de%20casare%20a%20documentelor%20consiliul%20stiintific_modificat%2
0final.pdf. [Accesat: 30.11.2015].
2. Lubbock,
John.
[Online]
Disponibil
pe:
http://www.borcanulcucitate.ro/profil/ziar%20este%20o%20bibliotec%C4%83/?page=3. [Accesat:
05.01.2017].
3. Negoiţă, Eduard. [Online] Disponibil pe: https://www.scribd.com/doc/47077523/dezvoltareacolectiilor. [Accesat: 27.12.2016].
4. Rohn, Jim. [Online] Disponibil pe: http://www.citatepedia.ro/index.php?id=174078. [Accesat:
27.11.2016].
 Notele de subsol se folosesc doar pentru explicațiile anumitor termeni; sursele acestor explicaţii
trebuie redate tot pe sistemul din text (autor, dată), inclusiv atunci când este vorba despre surse on-line.
 În cazul informaţiilor preluate sau parafrazate din alte surse: dicționare, legi etc., trebuie trecută
sursa imediat după redarea informației/citatului/paragrafului parafrazat.
Termen de predare a materialelor pentru publicare: 15 mai 2018. Lucrările vor fi trimise la adresele de email: elisaveta.rosu@isjbihor.ro și florin.negruțiu@isjbihor.ro, mrntrofin@yahoo.com în format
Word.
Atenţionări:
a. Nu se admit lucrări cu mai mult de 2 autori.
b. Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor revine autorilor acestora.
RELAŢII SUPLIMENTARE PUTEŢI OBŢINE DE LA:
Elisaveta Roșu, tel. 0731831403; Florin Negruțiu, tel. 0731831402; Radu Rus, tel. 0742137385

