
Pentru a putea fi postată pe blog, orice opinie (sau recenzie, dacă vre i) trebuie să îndeplineascăț  

următoarele criterii tehnice:

1. Numărul de cuvinte: 500 – 2000. Dacă textul dumeavoastră o impune, aceste limite pot fi 

încălcate.

2. Textul să fie scris neapărat cu diacritice (ă, â, î, , ).ș ț

3. Să respecte normele gramaticale i de dactilografiere actuale.ș

● În interiorul cuvintelor se va folosi â, nu î.

● Întotdeauna, semnul de punctu ie (, . ; : ! ?) va apărea lipit de cuvântul după careț  

urmează i va fi despăr it printr-un spa iu de cuvântul următor.ș ț ț

● Pentru citate, folosi i ghilimele române ti („ ...”),  ț ș nu: ”...” sau  "..." sau '...'. În 

cazul citatului în citat,  se folosesc ghilimelele fran uze ti (deci textul va arătaț ș  

astfel: „Primul citat: «Al doilea citat» i continuă primul citat”).ș

● E preferabil să lucra i fără note de subsol. În cazul în care da i un citat, indica iț ț ț  

pagina în text, imediat după încheierea citatului, între paranteze rotunde.

● Folosi i cratima ( - ), nu apostroful ( ' ).ț

● În cazul în care dori i să da i un ț ț link, vă rugăm să-l insera i în document, întreț  

paranteze drepte, exact lângă cuvântul sau sintagma ce dori i să devină ț hyperlink.

4. Să con ină următoarele date de identificare a căr ii (în această ordine): ț ț

(1) titlul căr iiț ;

(2) numele autorului;

(3) numele traducătorului;

(4) ora ulș  unde a apărut cartea;

(5) editura care a publicat-o;

(6) anul apari iei; ț

(7) ISBN-ul căr ii;ț

(8) pre ulț  (dacă îl ti i). ș ț

Singura excep ie admisă de la acestă regulă este situa ia în care nu sunt specificate înț ț  

carte oricare dintre aceste date (unele edituri nu precizează numele traducătorului sau 

anul apari iei, de pildă).ț

Notă: Pentru a putea discuta pertinent, este indicat să argumenta i cu citate din textul căr iiț ț  

în discu ie orice afirma ie semnificativă pe care o face i.ț ț ț


