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Exemplu de text si figură cu citări din bibliografie 

 

Un sistem automat (SA) este alcătuit din două părţi principale: procesul de 

automatizat (P) şi dispozitivul de automatizare (DA).  [3]. 

 

 
Fig. 2.1. Exemplu de sistem fizic [1] 
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