1. Citări în text
Greşit
Jones, A. and Smith, B., Jones A. and Smith B., Jones Andy and Smith Bob sau Jones, Andy and Smith,
Bob – prezenţa prenumelor sau inţialelor prenumelor
Jones & Smith – folosirea & în loc de „and”
Jones and Smith 2003 – omiterea virgulei dintre nume şi an
Jones, Smith, 2003 – numele autorilor sunt separate între ele prin virgulă şi nu prin „and”

Corect
(Jones and Smith, 2003; Green, 2005; Brown et al., 2007)

Greşit
Green, C., Green C.,
Green, Cecil sau Green
Cecil – prezenţa
prenumelor sau
inţialelor prenumelor
Green 2005 – omiterea
virgulei dintre nume şi
an

Greşit
Brown, D., Brown D., Brown, Dan sau Brown Dan
– prezenţa prenumelor sau inţialelor prenumelor
Brown et al. 2007 – omiterea virgulei dintre nume
şi an
Brown et al., 2007 – scrierea „et al.” cu caractere
obişnuite în locul celor cursive
Brown D., White E., Park F., 2007 – pentru mai
mult de doi autori se foloseşte Brown et al., 2007

Alte greşeli
Jones and Smith,
2003, Green,
2005, Brown et al.,
2007 – separarea
autorilor
consecutivi prin
virgulă în loc de
punct şi virgulă

2. Articole publicate în revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii
Greşit
Cristina Iacoboaea, Oana Luca, Ana-Maria Nica sau Iacoboaea Cristina, Luca Oana, Nica Ana-Maria – prenumele autorilor
nu sunt abreviate la prima iniţială
Iacoboaea, C., Luca, O., Nica, A.-M. – numele autorilor sunt separate de prenume prin virgulă
Iacoboaea, C., Luca, O. and Nica, A.-M. sau Iacoboaea, C., Luca, O. & Nica, A.-M. – prezenţa & sau and înaintea ultimului
nume
Iacoboaea C.; Luca O.; Nica A.-M. – numele autorilor sunt separate între ele prin punct şi virgulă şi nu prin virgulă
lect. Iacoboaea C., conf. Luca O., Nica A.-M. – prezenţa titlurilor didactice

Corect
Iacoboaea C., Luca O., Nica A.-M. (2015), Industry in growth poles of Romania,
Urbanism Architecture Constructions 6(1): 57-70.
Greşit
Iacoboaea C., Luca O., Nica A.-M.
Industry ... Urbanism... 6(1): 5770. 2015. – prezenţa anului la
final
Iacoboaea C., Luca O., Nica A.-M.
2015. – anul nu este trecut între
paranteze
Iacoboaea C., Luca O., Nica A.-M.
(2015) Industry... sau Iacoboaea
C., Luca O., Nica A.-M. (2015).
Industry... – paranteze neurmate
de virgulă sau urmate de punct
Nica A.-M., (2015) – prezenţa
virgulei înaintea anului

Greşit
Urbanism. Architectură.
Construcţii – numele
revistelor prezente în Web
of Science trebuie scrise
exact aşa cum apar în Web
of Science
Urban. Arhit. Constr. – titlul
este abreviat
Journal of Urbanism.
Architecture. Constructions
sau Urbanism.
Architecture. Constructions
Journal – modificarea
titlului revistei prin adăugire

Greşit
vol. 6, no. 1, pp. 5770 – nu trebuie să
apară cuvintele „vol.”,
„nr.”, „no.”, „p.”, „pp.”,
„pag.”
6(1): 57 – 70 –
folosirea liniei lungi,
prezenţa spaţiilor
, 6(1): 57-70 – virgula
înaintea nr. volumului
VI(1): 57-70 –
folosirea numerelor
romane
6(2015) – anul

Alte greşeli
Folosirea incorectă a
punctuaţiei (cel mai
frecvent inversarea
punctului cu virgula şi
invers)
Omiterea punctului
de la finalul referinţei
Prezenţa unor
informaţii ca: instituţia
care editează revista,
locul apariţiei,
expresii ca „articol
publicat în revista”,
ISSN-ul

3. Articole publicate în reviste de specialitate în altă limbă decât engleza
Greşit
Gabriela Ţigu, Maria-Cristina Iorgulescu, Anamaria Sidonia Răvar, Ramona Lile sau Ţigu Gabriela, Iorgulescu MariaCristina, Răvar Anamaria Sidonia, Lile Ramona – prenumele autorilor nu sunt abreviate la prima iniţială
Ţigu, G., Iorgulescu, M.-C., Răvar, A. S., Lile, R. – numele autorilor sunt separate de prenume prin virgulă
Ţigu G., Iorgulescu M.-C., Răvar A. S., and Lile R. sau Ţigu G., Iorgulescu M.-C., Răvar A. S., & Lile R. – prezenţa & sau
and înaintea ultimului nume
Ţigu G.; Iorgulescu M.-C.; Răvar A. S.; Lile R. – numele autorilor sunt separate între ele prin punct şi virgulă, nu prin virgulă
prof. Ţigu G., prof. Iorgulescu M.-C., Răvar A. S., Lile R. – prezenţa titlurilor didactice

Corect
Ţigu G., Iorgulescu M.-C., Răvar A. S., Lile R. (2015), A pilot profile of the social entrepreneur in
the constantly changing Romanian economy [in Romanian], Amfiteatru economic 17(38): 25-43.
Greşit
Ţigu G... A pilot ...
Amfiteatru... 17(38): 25-43.
2015. – prezenţa anului la
final
Ţigu G... Lile R. 2015. – anul
nu este trecut între
paranteze
Ţigu G... Lile R. (2015) A
pilot... sau Ţigu G... Lile R.
(2015). A pilot... – paranteze
neurmate de virgulă sau
urmate de punct
Ţigu G... Lile R., (2015) –
prezenţa virgulei înaintea
anului

Greşit
Amfiteatru economic
– numele revistelor
din Web of Science
trebuie scrise exact
aşa cum apar în
Web of Science
Amfit. Econ. – titlul
este abreviat
Journal Amfiteatru
Economic,
Economic Amfiteatre
sau Amfiteatru
Economic Journal –
modificarea titlului
revistei

Greşit
vol. 17, no. 38, pp.
25-70 – nu trebuie
să apară cuvintele
„vol.”, „nr.”, „no.”,
„p.”, „pp.”, „pag.”
17(38): 25 – 43 –
folosirea liniei lungi,
prezenţa spaţiilor
, 17(38): 25-43 –
virgula înaintea nr.
volumului
XVII(38): 25-43 –
folosirea numerelor
romane
17(2015) – anul

Alte greşeli
Folosirea incorectă a
punctuaţiei (cel mai
frecvent inversarea
punctului cu virgula
şi invers)
Omiterea punctului
de la finalul referinţei
Prezenţa unor
informaţii ca:
instituţia care
editează revista,
locul apariţiei,
expresii ca „articol
publicat în revista”,
ISSN-ul

4. Cărţi publicate în limba engleză
Greşit
Cerasella Crăciun, Maria Boştenaru-Dan sau Crăciun Cerasella, Boştenaru-Dan Maria – prenumele autorilor nu sunt
abreviate la prima iniţială
Crăciun, G., Boştenaru-Dan, M. – numele autorilor sunt separate de prenume prin virgulă
Crăciun C. and Boştenaru-Dan M. sau Crăciun C. & Boştenaru-Dan M. – prezenţa & sau and înaintea ultimului nume
Crăciun C.; Boştenaru-Dan M. – numele autorilor sunt separate între ele prin punct şi virgulă, nu prin virgulă
conf. dr. arh. Crăciun C., cerc. Boştenaru-Dan M. – prezenţa titlurilor didactice, ştiinţifice

Corect
Crăciun C., Boştenaru-Dan M. (2014), Planning and designing sustainable and resilient landscapes,
Springer, Amsterdam, The Netherlands.
Greşit
Amsterdam, The Netherlands:
Springer – ordinea informaţiilor
este inversată, separarea editurii
şi a locului publicării se face prin
două puncte în loc de virgulă
Springer: Amsterdam, The
Netherlands – separarea editurii şi
a locului publicării se face prin
două puncte în loc de virgulă
Omiterea locului publicării

Greşit
Crăciun C... Planning... Springer... 2014.
– prezenţa anului la final
Crăciun C., Boştenaru-Dan M. 2015. –
anul nu este trecut între paranteze
Crăciun C., Boştenaru-Dan M. (2015) A
pilot... sau Crăciun C., Boştenaru-Dan M.
(2015). A pilot... – paranteze neurmate de
virgulă sau urmate de punct
Crăciun C., Boştenaru-Dan M., (2015) –
prezenţa virgulei înaintea anului

Alte greşeli
Folosirea incorectă a
punctuaţiei (cel mai frecvent
inversarea punctului cu
virgula şi invers)
Omiterea punctului de la
finalul referinţei
Este de dorit să se precizeze
şi ţara, iar în cazul SUA şi
statul; toate informaţiile se
separă prin virgulă

5. Cărţi publicate în altă limbă decât engleza
Greşit
Grigorovschi Mircea, Rachieru Vlad sau Mircea Grigorovschi, Vlad Rachieru – prenumele autorilor nu sunt abreviate la
prima iniţială
Grigorovschi, M., Rachieru, V. – numele autorilor sunt separate de prenume prin virgulă
Grigorovschi M. and Rachieru V. sau Grigorovschi M. & Rachieru V. – prezenţa & sau and înaintea ultimului nume
Grigorovschi M.; Rachieru V. – numele autorilor sunt separate între ele prin punct şi virgulă, nu prin virgulă
conf. dr. arh. Grigorovschi M., asist. Rachieru V. – prezenţa titlurilor didactice, ştiinţifice

Corect
Grigorovschi M., Rachieru V. (2011), Course of landscape architecture. Vol. 1. The landscape [in
Romanian], Editura Societăţii Academice Matei-Teiu Botez, Iaşi, Romania.
Greşit
Iaşi, Romania: Editura
Societăţii Academice MateiTeiu Botez – ordinea informaţiilor este inversată, separarea
editurii şi a locului publicării se
face prin două puncte în loc
de virgulă
Editura Societăţii Academice
Matei-Teiu Botez: Iaşi,
Romania – separarea editurii şi
a locului publicării se face prin
două puncte în loc de virgulă
Omiterea locului publicării

Greşit
Grigorovschi M... Course...
Editura... 2011. – prezenţa anului
la final
Grigorovschi M, Rachieru V. 2015.
– anul nu este trecut între
paranteze
Grigorovschi M, Rachieru V.
(2015) A pilot... sau Grigorovschi
M, Rachieru V. (2015). A pilot... –
paranteze neurmate de virgulă sau
urmate de punct
Grigorovschi M, Rachieru V., (2015)
– prezenţa virgulei înaintea anului

Alte greşeli
Folosirea incorectă a
punctuaţiei (cel mai
frecvent inversarea
punctului cu virgula
şi invers)
Omiterea punctului
de la finalul referinţei
Este de dorit să se
precizeze şi ţara, iar
în cazul SUA şi
statul; toate
informaţiile se
separă prin virgulă

6. Capitol de carte sau articol în volumul unei conferinţe publicate în limba engleză
Greşit
Boc Vladimir etc. sau Vladimir Boc etc. – prenumele autorilor nu sunt abreviate la prima iniţială
Boc, V. etc. – numele autorilor sunt separate de prenume prin virgulă
Boc V... and Fabian C. sau Boc V... & Fabian C. – prezenţa & sau and înaintea ultimului nume
Boc V.; Ionescu R. etc. – numele autorilor sunt separate între ele prin punct şi virgulă, nu prin virgulă
drd. Boc V. etc. – prezenţa titlurilor didactice, ştiinţifice

Corect
Boc V., Ionescu R., Simion L., Gudumac E., Fabian C. (2015), Reintegration and reconversion of a suburban srea within the green
network of Bucharest: Văcăreşti-Glina greenway, in: Alphan H., Atik M., Baylan E., Karadeniz N. (Eds.), Proceedings of the International Congress on Landscape Ecology, 23-25 October 2014, Antalya, Turkey, PAD Publications, Ankara, Turkey, pp. 307-314.

Greşit
Boc V... Reintegrating... in: Alphan H...
Proceedings... PAD... 2015. – prezenţa
anului la final
Boc V... Fabian C. 2015. – anul nu este
trecut între paranteze
Boc V... Fabian C. (2015) Reintegrating...
sau Boc V... Fabian C. (2015).
Reintegrating... – paranteze neurmate de
virgulă sau urmate de punct
Boc V... Fabian C., (2015) – prezenţa
virgulei înaintea anului

Greşit
Ankara, Turkey: PAD
Publications – ordinea
informaţiilor este inversată,
separarea editurii şi a locului
publicării se face prin două
puncte în loc de virgulă
PAD Publications: Ankara,
Turkey – separarea editurii şi
a locului publicării se face prin
două puncte în loc de virgulă
Omiterea locului publicării

Alte greşeli
Folosirea incorectă a punctuaţiei
(cel mai frecvent inversarea
punctului cu virgula şi invers)
Omiterea punctului de la finalul
referinţei
Prezenţa unor expresii ca
„articol publicat în revista”
Este de dorit să se precizeze şi
ţara, iar în cazul SUA şi statul;
toate informaţiile se separă prin
virgulă

7. Capitol de carte sau articol în volumul unei conferinţe publicate în altă limbă decât engleza
Greşit
Meiţă Vasile, ... sau Vasile Meiţă, ... – prenumele autorilor nu sunt abreviate la prima iniţială
Meiţă, V., ... – numele autorilor sunt separate de prenume prin virgulă
Meiţă V., ... and Petrişor A.-I. sau Meiţă V., ... & Petrişor A.-I. – prezenţa & sau and înaintea ultimului nume
Meiţă V.; ... – numele autorilor sunt separate între ele prin punct şi virgulă, nu prin virgulă
conf. dr. arh. Meiţă V... – prezenţa titlurilor didactice, ştiinţifice

Corect
Meiţă V., Georgescu E.-S., Petrişor A.-I. (2014), Sustainable spatial development in the Danube Delta: spatial planning,
architecture, seismic, construction and energy-related criteria [in Romanian], in: Meiţă V., Voica M. (Eds.), Symbolic wood and
reed spaces [in Romanian], Editura INCD URBAN-INCERC, Bucharest, Romania, pp. 64-75.

Greşit
Meiţă V... Sustainable... in: Meiţă
V... Editura... 2014. – prezenţa
anului la final
Meiţă V., ..., Petrişor A.-I. 2014. –
anul nu este trecut între paranteze
Meiţă V., ..., Petrişor A.-I. (2014)
Sustainable... sau Meiţă V., ...,
Petrişor A.-I. (2014). Sustainable...
– paranteze neurmate de virgulă
sau urmate de punct
Meiţă V., ..., Petrişor A.-I., (2014) –
prezenţa virgulei înaintea anului

Greşit
Bucharest, Romania: Editura
INCD URBAN-INCERC –
ordinea informaţiilor este
inversată, separarea editurii şi a
locului publicării se face prin
două puncte în loc de virgulă
Editura INCD URBAN-INCERC:
Bucharest, Romania – separarea
editurii şi a locului publicării se
face prin două puncte în loc de
virgulă
Omiterea locului publicării

Alte greşeli
Folosirea incorectă a
punctuaţiei (cel mai
frecvent inversarea
punctului cu virgula şi
invers)
Omiterea punctului
de la finalul referinţei
Este de dorit să se
precizeze şi ţara, iar
în cazul SUA şi statul;
toate informaţiile se
separă prin virgulă

8. Rapoarte de cercetare, teze, alte materiale nepublicate – limba engleză
Greşit
Daniel William Lawrence sau Lawrence Daniel William – prenumele autorilor nu sunt abreviate la prima iniţială
Lawrence, D. W. – numele autorilor sunt separate de prenume prin virgulă
Lawrence D. W. and [alt autor] sau Lawrence D. W. & [alt autor] – prezenţa & sau and înaintea ultimului nume
Lawrence D. W.; ... – numele autorilor sunt separate între ele prin punct şi virgulă, nu prin virgulă
drd. Lawrence D. W. – prezenţa titlurilor didactice, ştiinţifice

Corect
Lawrence D. W. (2014), On the digital-political topography of music, Doctoral
Dissertation, Michigan Technological University, Houghton, MI, USA.
Greşit
Lawrence D. W. On... Doctoral...
Michigan... 2014. – prezenţa
anului la final
Lawrence D. W. 2014. – anul nu
este trecut între paranteze
Lawrence D. W. (2014) On... sau
Lawrence D. W. (2014). On... –
paranteze neurmate de virgulă sau
urmate de punct
Lawrence D. W., (2014) – prezenţa
virgulei înaintea anului

Greşit
Houghton...: Michigan... –
ordinea informaţiilor este
inversată, separarea
editorului şi a locului
publicării se face prin două
puncte în loc de virgulă
Michigan...: Houghton... –
separarea editorului şi a
locului publicării se face prin
două puncte în loc de virgulă
Omiterea locului publicării

Alte greşeli
Folosirea incorectă a punctuaţiei
(cel mai frecvent inversarea
punctului cu virgula şi invers)
Omiterea punctului de la finalul
referinţei
Este de dorit să se precizeze şi
ţara, iar în cazul SUA şi statul;
toate informaţiile se separă prin
virgulă
Omiterea precizării tipului de
document – „Doctoral Dissertation”

9. Rapoarte de cercetare, teze, alte materiale nepublicate altă limbă decât engleza
Greşit
Rusu Sorina Georgiana sau Sorina Georgiana Rusu – prenumele autorilor nu sunt abreviate la prima iniţială
Rusu, S. G. – numele autorilor sunt separate de prenume prin virgulă
Rusu S. G. and [alt autor] sau Rusu S. G. & [alt autor] – prezenţa & sau and înaintea ultimului nume
Rusu S. G.; – numele autorilor sunt separate între ele prin punct şi virgulă, nu prin virgulă
drd. urb. Rusu S. G.. – prezenţa titlurilor didactice, ştiinţifice

Corect
Rusu S. G. (2014), Transformanion of the defense structures landscape in an urban context [in Romanian],
Doctoral Dissertation, Ion Mincu University of Architecture and Urban Planning, Bucharest, Romania.

Greşit
Rusu... Transformation...
Doctoral... Ion Mincu... 2014. –
prezenţa anului la final
Rusu S. G. 2014. – anul nu este
trecut între paranteze
Rusu S. G. (2014)
Transformation... sau Rusu S. G.
(2014). Transformation... –
paranteze neurmate de virgulă sau
urmate de punct
Rusu S. G., (2014) – prezenţa
virgulei înaintea anului

Greşit
Bucharest, Romania: Ion
Mincu... – ordinea
informaţiilor este inversată,
separarea editorului şi a
locului publicării se face prin
două puncte în loc de virgulă
Ion Mincu...: Bucharest,
Romania – separarea
editorului şi a locului
publicării se face prin două
puncte în loc de virgulă
Omiterea locului publicării

Alte greşeli
Folosirea incorectă a
punctuaţiei (cel mai
frecvent inversarea
punctului cu virgula şi
invers)
Omiterea punctului
de la finalul referinţei
Este de dorit să se
precizeze şi ţara, iar
în cazul SUA şi statul;
toate informaţiile se
separă prin virgulă

10. Pagini Internet
Greşit
Radu Alina, Ioniţă Lavinia sau Alina Radu, Lavinia Ioniţă – prenumele autorilor nu sunt abreviate la prima iniţială
Radu, A., Ioniţă, L. – numele autorilor sunt separate de prenume prin virgulă
Radu A. and Ioniţă L. sau Radu A. & Ioniţă L. – prezenţa & sau and înaintea ultimului nume
Radu A.; ... – numele autorilor sunt separate între ele prin punct şi virgulă, nu prin virgulă
av. Radu A., ... – prezenţa titlurilor didactice, ştiinţifice

Corect
Radu A., Ioniţă L. (2008), Urban Planning in Romania, http://www.nndkp.ro/
publications/articles/urban-planning-in-romania
Greşit
Radu A... Urban... http...
2008. – prezenţa anului la
final
Radu A. 2008. – anul nu
este trecut între paranteze
Radu A. (2008) Urban...
sau Radu A. (2008).
Urban... – paranteze
neurmate de virgulă sau
urmate de punct
Radu A., (2008) – prezenţa
virgulei înaintea anului

Greşit
www.nndkp.ro... –
omiterea http
http://www.nndkp.ro/
– adresă incompletă
http://www.nndkp.ro/
... - prezenţa hyperlink-ului
http://www.nndkp.ro/
... [accessed
February 2016] prezenţa informaţiilor
suplimentare

Alte greşeli
Folosirea incorectă a punctuaţiei (cel mai frecvent
inversarea punctului cu virgula şi invers)
Prezenţa punctului la finalul adresei Internet
Omiterea autorului paginii (dacă nu este o persoană,
pagina aparţine unei instituţii)
Omiterea titlului paginii – apare în bara de sus a
ferestrei de navigare
Titlurile din alte limbi se traduc în engleză cu
precizarea limbii: Radu A... Urban Planning in Romania
[in Romanian]... şi nu Radu A... Planificarea urbană în
România..., dacă pagina nu este scrisă în limba
engleză

