NORME DE REDACTARE
Autorii materialelor trimise spre publicare în publicațiile “Revista LOGOPEDIA” și/sau „Revista
CMBRAE” trebuie să respecte următoarele specificaţii/cerinţe de redactare:
1. ARTICOLUL
- Formatul documentului: .doc / .docx
- Font: Times New Roman cu diacritice
- Corpul de literă (font size): 12
- Spaţiul dintre rânduri (line spacing): 1,5
În cazul în care materialul conţine şi imagini, acestea vor fi trimise şi individual, în format jpg, la rezoluţia
maximă disponibilă.
2. NOTELE
Se redau la finalul articolului întocmit, dacă acesta s-a realizat pe baza unor surse de informare. În note pot apărea
precizări, comentarii şi cel mai frecvent, surse bibliografice. Pentru simplificarea notelor se folosesc adnotări cu
caracter internaţional, unele dintre ele abreviate şi scrise cu caractere italice. Dacă lucrarea citată are mai mult de 3
autori, după menţionarea primului autor, ceilalţi se vor insera sub eticheta et.al. (et alii) sau ş.a. (şi alţii/şi altele).
- Op. cit. – se foloseşte pentru a cita o singură lucrare a unui autor; prima oară trimiterea se face în întregime, iar a
doua oară se foloseşte Op. cit. [pagina/paginile]; autorul şi lucrarea au mai fost menţionate anterior, dar până la
referinţa bibliografică de faţă au fost intercalate alte lucrări ale unuia sau mai multor autori, dar nici o altă lucrare a
aceluiaşi autor
- Loc. cit. – se foloseşte pentru a substitui datele de apariţie, atunci când lucrarea a mai fost citată, dar între cele 2
referinţe bibliografice sunt intercalate atât lucrări ale altor autori, cât şi 1 sau mai multe lucrări ale aceluiaşi autor
- Idem – se foloseşte în cazul în care autorul este acelaşi ca în nota precedentă, dar este citat cu altă lucrare; Idem
substituie numele autorului: Idem, [numele lucrării], [pagina/paginile]
- Ibidem – se foloseşte atunci când există trimiteri succesive la acelaşi autor şi aceeaşi lucrare: Ibidem,
[pagina/paginile] - Apud – se foloseşte atunci când se citează un autor, deşi nu a fost studiat în mod direct şi s-a
preluat o idee sau un citat din articolul respectiv, citind-o sau citindu-l în lucrarea altui autor. În această situaţie,
lucrarea din poziţia 1 va fi cea a autorului la care s-a avut acces prin studierea lucrării care este menţionată după
Apud = citat după sau prin intermediul... (ordinea cronologică)
3. BIBLIOGRAFIA
Lista trebuie să fie organizată în ordinea strict alfabetică a numelor autorilor. Dacă lucrarea citată are mai mulţi autori,
vor fi citaţi toţi. Titlurile lucrărilor vor fi redate în limba de origine, dacă este cazul. Dacă s-a consultat o traducere
se precizează, de asemenea, numele traducătorului şi ediţia românească folosită. În cazul citării unui studiu/articol
dintr-un periodic, se precizează numele acestuia, numărul şi anul publicării, precedate de cuvântul „În”. Cuvintele
„pagina” şi „paginile” pot fi abreviate în mai multe feluri; se recomandă abrevierile p./pp. În cazul citării unui articol
de pe Internet, se precizează autorul şi titlul articolului, ultima accesare şi pagina web unde poate fi accesat (disponibil
la/available at).

