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INSTRUCTIUNI PENTRU REDACTAREA LUCRARILOR IN 

 BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IA ŞI  
 

1. Proceduri editoriale 
Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi publică numai lucrări şiinŃifice originale.  
Un articol trebuie să aibă: 
- maxim 10 pagini (inclusiv cuvinte cheie, referinŃe, rezumate, figuri şi tabele); 
- manuscrisul în limba engleză (2 exemplare) şi în format electronic se trimit către editorul-şef al secŃiei 

(cu adresa completă, e-mail şi fax). 
Autorii vor fi anunŃaŃi cât mai repede posibil dacă lucrarea lor a fost acceptată.  
Nu se transmite în format electronic nici o informaŃie către editor până când lucrarea nu va fi acceptată 

spre publicare.  
Vor fi acceptate spre publicare doar lucrările care respectă cerinŃele următoare: 
 

2. Pregătirea manuscrisului 
Tehnoredactarea se face în programul Word, la un rând, pe o coloană, distanŃele până la marginea paginii 

fiind: 
� stânga şi dreapta – 4.85 cm, 
� sus şi jos – 4.25 cm, 

- lucrarea se va tipari pe o singură parte,  
- fontul agreat: Times New Roman -  11 puncte, 
- se va folosi cerneală (cartuş) negru, 
- numerotarea capitolelor se va face cu cifre arabe. 
 

Pagina de titlu va conŃine: 

- un titlu informativ, concis (Times New Roman 12 puncte, bold, cu majuscule, centrat); lungimea maximă a titlului 
este de 50 litere şi spaŃii, 

- numele întreg al autorului(-rilor), (Nume, prenume, font Times New Roman, 10 puncte, bold, cu majuscule, 
aliniat la centru) va fi scris sub titlu. Atunci când articolul are mai mult de un autor, numele acestora va fi urmat de 
un asterix la Superscript; pentru autorii corespondenŃi se vor adăuga două sau mai multe asterixuri la Superscript. 

 

Abstract:  (Rezumat) fiecare articol trebuie precedat de un rezumat în limba engleză, care prezintă cele mai 
importante rezultate şi concluzii în cel mult 150 caractere (Times New Roman 9 puncte), centrat sânga-dreapta 1 cm cu 
comanda Format-Paragraf. 

Key words: 3-5 cuvinte reprezentative pentru articol în limba engleză. 

Textul articolului va fi împărŃit astfel: Introducere, Experimental (sau studiu de caz) Rezultate şi DiscuŃii, 
Concluzii (Times New Roman 11 puncte), ReferinŃe şi Rezumatul cu titlul în limba română (Times New Roman 9 puncte). 

1. Introducere 

Titlul “Introducere”  se numerotează, se scrie cu litere mici (11 pct), îngroşat (bold), centrat. 
În introducerea articolului se va specifica stadiul actual al cercetărilor în domeniu (citându-se bibliografia 

corespunzătoare) şi se vor preciza obiectivele lucrării. 

2. ConŃinutul lucr ării 

Titlurile capitolelor lucrării se numerotează dacă este cazul, se scriu cu litere mici (11 pct.), bold. 
Prezentarea va fi clară şi concisă, iar simbolurile utilizate vor fi definite în cadrul unei liste de simboluri 

(dacă este cazul). Se va folosi Sistemul InternaŃional (SI) de unităŃi de măsură. Nu se acceptă descrieri de aparate şi 
instalaŃii . 

 

  Formule simboluri şi abrevieri: 
Formulele vor fi numerotate în partea stângă, între paranteze 

(1)                                                     
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X∑∑  

- Tot textul din formula- in Times New Roman,  cu 11 puncte (X) 
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- Subscript/Superscript cu 7 puncte [(1+ ) =1B p n kp] 

- Sub-Subscript/Superscript   cu 5 puncte [ 2k ] 

- Symbol  cu   18 puncte  
 ∑  

- Sub-simbol cu  11 puncte [ ]∑  

- Formulele chimice complexe vor fi prezentate ca şi figuri.  
Abrevierile vor trebui definite când sunt menŃionate prima dată în rezumat şi încă o dată în textul principal. 

 UnităŃile de măsură trebuie utilizate peste tot în sistem internaŃional. 
- Notele de subsol trebuie evitate. 
 

 Figurile , fotografiile, hărŃile şi diagramele vor fi numerotate consecutiv, în ordinea în care se face referire 
la acestea (font Times New Roman), 10 puncte, centrat, exemplu:  
  

Fig. 2 – Evolution of cellulose apparent viscosity with exposure time. 
 

 Figurile pot fi inserate ca desene jpg. 
 

Tabelele vor fi numerotate consecutiv, în ordinea în care se face referire la acestea, 
- numărul tabelului şi titlul acestuia, deasupra tabelului (font Time New Roman)10 puncte; 
- centrate; 
- chenarul cu linie dublă; 
- numerotarea cu cifre arabe.  

3. Concluzii 

Lucrarea se va încheia cu un paragraf de concluzii în care vor fi menŃionate rezultatele originale 
obŃinute şi eventualele posibilităŃi de aplicare ale acestora. 

- Titlul “Concluzii”  se numerotează, se scrie cu litere mici (11 pct), îngroşat (bold), centrat. 
 
Data: 
După capitolul „Concluzii” aliniat la stânga (font Times New Roman, italic, 9 pct), urmeaza data de predare la 

responsabilul secŃiei respective. 
 

Locul de muncă şi e-mailul: 
 
În acelaşi rând cu data se va trece: 
- locul de muncă; 
- e-mail-ul , (Times New Roman, 9 pct),  cu italice, aliniat în dreapta paginii. 

4. ReferinŃe 

Lista de referinŃe se va întocmi în ordinea de citare în text şi se vor numerota curent doar lucrările care sunt 
citate în text şi care au fost publicate. ReferinŃele trebuie citate în text cu cifre arabe între paranteze pătrate, 
numerotate în ordinea citării, ca de exemplu: 
  CărŃi: 

- numele şi ini Ńiala autorului, (font Times New Roman, 10 puncte);  
- titlul cărŃii,  (font Times New Roman, 10 puncte); 
- ediŃia, (font Times New Roman, 10 puncte); 
- editura,  (font Times New Roman, 10 puncte); 
- locul,  (font Times New Roman, 10 puncte); 
- numărul paginii,  (font Times New Roman, 10 puncte); 
- anul, (font Times New Roman, 10 puncte). 
 

Exemplu: 
1. Heidegger M., An Introduction to Metaphysics,  (transl. from English). Yale University Press, 1959, (apud Read  

H., Originile formei în artă. (transl. from English).  Edit. Univers, Bucureşti, 217,  1971. 
 

   Articole şi reviste: 
- numele şi ini Ńiala autorului, (font Times New Roman, 10 puncte);  
- titlul complet al articolului,  (font Times New Roman, 10 puncte); 
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- titlul abreviat al revistei în concordanŃă cu practicile internaŃionale (font Times New Roman, 10 puncte); 
- editori, (font Times New Roman, 10 puncte); 
- numărul volumului (tomul),  (font Times New Roman, 10 puncte); 
- numărul revistei (fascicula),  (font Times New Roman, 10 puncte); 
- locul (oraşul),  (font Times New Roman, 10 puncte); 
- numărul primei şi ultimei pagini,  (font Times New Roman, 10 puncte); 
- anul (între paranteze),  (font Times New Roman, 10 puncte). 
 

Exemplu: 
1. Alexandrescu  V., CârŃină  Gh., Grigoraş Gh., On the Local Voltage Stability Static Analysis.  Bul. Inst. 

Politehnic, Iaşi, XLIX  (LIII ), 3-4, s. Electrot, Energ., Electron., 127-131 (2003). 
 

   Volumele simpozioanelor (conferinŃelor): 
- numele şi ini Ńiala autorului, (font Times New Roman, 10 puncte); 
- anul,  (font Times New Roman, 10 puncte), între paranteze; 
- titlul articolului,  (font Times New Roman, 10 puncte), cu italice; 
- titlul întreg al simpozionului (conferinŃei), (font Times New Roman, 10 puncte), cu italice; 
- abrevierea simpozionului(conferinŃei), cu   italice, (font Times New Roman, 10 puncte); 
- numărul volumului  (font Times New Roman, 10 puncte), cu bold;  
- data,  (font Times New Roman, 10 puncte); 
- numărul paginii,  (font Times New Roman, 10 puncte); 
 

Exemplu: 
1. Alexandrescu V., CârŃină Gh., Bârlădeanu E., Grigoraş Gh., On  the Induction Motor Modeling in Static Analzsis 

of the Power System Voltage Stability. Proc. of  the XXIV th Internat. Conf. of Fundam. of  Electrot. and 
Circuit Theory – IC SPETO, 2001, Gliwice-Ustron, Poland, II , 345-348. 
  

   Brevete, hotărâri etc. 
- numele şi ini Ńiala autorului, (font Times New Roman, 10 puncte); 
- titlul brevetului  (cu italice), (font Times New Roman, 10 puncte); 
- număr brevet  (cu italice), (font Times New Roman, 10 puncte); 
- Ńara, (font Times New Roman, 10 puncte); 
- anul (între paranteze), (font Times New Roman, 10 puncte). 
 

Exemple: 
1. Corduneanu P., Ifrim   C., Cleşte perforator. Brevet RO. 119.135/2004. 
2. * 

*
 *  Hotărârea Guvernului României din 1 februarie 2003 privind infiinŃarea Centrului National de ExcelenŃă. 

www.excelenta.ro/Legislatie. 
3. * 

*
 * The Romanian National Institute for Statistics, Education 2005, www.insse.ro 

Toate referinŃele vor trebui trimise în limba engleză, cu specificaŃia limbii de origine între paranteze. 

5. Rezumatul 

 După dată, locul de muncă cu adresa de e-mail, se trece: 
- titlul lucrării în limba română, centrat cu majuscule, (font Times New Roman, 10 puncte); 
- cuvântul „Rezumat” între paranteze, (font Times New Roman, 10 puncte); 
- un rezumat în limba română, (font Times New Roman, 10 puncte); 
 

 Corecturi: 
  Articolul  este preluat de responsabilul secŃiei respective pentru a fi corectat de autor(i) şi returnat în 7 zile. 
 Corecturile vor fi facute pe textul primit de autor. La ultima corectură autorul trebuie să-şi dea acordul cu 
semnătură şi dată pentru „BUN DE TIPAR”. 
 

 Extrase: 
 Autorii primesc gratuit 10 exemplare extrase.  


