
 
Instrucţiuni redactare documente Word 

–   Lucrare disertaţie   – 
 
 
 
 1. FORMA DE PREZENTARE. STRUCTURA LUCRĂRII 
 Materialele se prezintă editate pe calculator, cu toate semnele diacritice din limba 
română, cu figurile şi tabelele incluse în text. Se va folosi fontul Times New Roman, corp de 
bază 12 pt. Formatul paginii va fi A4; margini: 3 cm – sus, 2.5 cm – jos, dreapta, stânga. 
 Materialul va fi împărţit în: capitole, subcapitole, paragrafe, dar nu mai mult de 3 grade 
de titluri. 
 Titlurile capitolelor se vor scrie centrat, cu majuscule şi vor fi precedate de un simbol 
numeric, începând cu cifra 1, urmată de un punct; pentru subtitluri, vor urma şi alte cifre, 
despărţite între ele prin puncte, în funcţie de gradul titlului subordonat (ex.: 1. CAPITOL; 1.1. 
Subcapitol; 1.1.1. Subcapitol secundar). 
 Fonturi şi aliniere pentru titluri: 
 –  titlul capitolului: font 18, bold, majuscule, centrat, pe pagină nouă; 
 –  titluri subcapitole: font 16, bold, Sentence case, aliniat la stânga, tab de 1; 
 –  titluri subcapitole secundare: font 14, bold, Sentence case, aliniat la stânga, tab de 1. 

 Spaţiere pentru titluri: se vor lăsa rânduri libere (font 12), astfel: 
 –  pentru titlul capitolului (pe prima pagină): 5 rânduri deasupra, 3 rânduri dedesubt; 
 –  pentru subtitluri: 2 rânduri deasupra, 1 rând dedesubt; 
 –  pentru subtitlurile secundare: 1 rând deasupra, o distanţă de 4 pt dedesubt. 

 După titluri (capitole şi subcapitole) nu se pune punct; excepţie fac titlurile urmate de 
subtitluri (de ex.: “Introducere. Aspecte fundamentale în ...”). 
 Un subtitlu trebuie să fie urmat întotdeauna de cel puţin trei–patru rânduri de text pe 
aceeaşi pagină; dacă nu a rămas suficient spaţiu, se va deplasa totul pe pagina următoare. 
 Toate capitolele vor începe cu pagină nouă. 
 
 Textul propriu-zis se va scrie cu Times New Roman, distanţă 1.2 – 1.3 între rânduri, 
mărime 12 pt, aliniere Justify, tab de 1 la primul rând al paragrafului. 
 În text, la sfârşit de rând, dacă este cazul, se face despărţirea cuvintelor în silabe, pentru 
a nu lăsa spaţii albe, neuniforme între cuvinte. 
 Se recomandă să nu se folosească pe parcursul lucrării multe tipuri de simboluri pentru 
enumerări (Bullets); enumerările se vor scrie începând de la un tab de 1, apoi cele imbricate la 
tab de 1.5 sau 1.75  faţă de cele anterioare. De asemenea, se recomandă folosirea cratimei (-) 
pentru cuvintele compuse şi a liniei lungi (–) pentru enumerări sau explicaţii. 
 Se recomandă să nu existe în partea de jos a paginii un paragraf nou cu mai puţin de 3 
rânduri; acelaşi lucru pentru un paragraf care se termină la începutul paginii următoare. 
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  Fiecare pagină (cu excepţia primei pagini a capitolelor) va avea un antet (header) ce va 
include (deasupra unei linii de lungime egală cu cea a paginii formatate): pentru paginile 
impare: numărul paginii, aliniat la dreapta, şi numărul şi titlul capitolului, Sentence case, 
aliniat la stânga; pentru paginile pare: numărul paginii, aliniat la stânga, şi titlul lucrării, 
Sentence case, aliniat la dreapta. În ambele situaţii, fontul va fi Times New Roman, 11 pt. 
 Dacă lucrarea conţine anexe, acestea se vor amplasa la sfârşitul lucrării, şi nu pe 
capitole. Anexele trebuie să aibă titlu, iar trimiterile din text la anexe se vor face ca şi în cazul 
figurilor şi tabelelor. 
 
 2. MĂRIMI ŞI UNITĂŢI DE MĂSURĂ 
 În cadrul aceleiaşi lucrări nu se admite ca o mărime să fie notată cu mai multe simboluri 
şi, de asemenea, se va evita pe cât posibil ca mărimi diferite să fie notate cu acelaşi simbol. 
 Simbolurile mărimilor se scriu italic, când se folosesc litere latine, şi drept, în cazul 
folosirii literelor greceşti. 
 Unităţile de măsură folosite trebuie să aparţină Sistemului Internaţional de Unităţi de 
Măsură şi, tot conform acestuia, se vor adopta şi simbolurile lor, scrise drept, între paranteze 
drepte. 
 
 3. NOTAŢII FOLOSITE ÎN FORMULELE MATEMATICE 
 Valoarea numerică a unei mărimi se scrie drept, iar simbolul ei literal se scrie italic 
(când se foloseşte o literă a alfabetului latin) sau drept (când se folosesc litere greceşti). 
 Mărimile de natură vectorială se scriu bold, la fel şi matricele; se recomandă ca vectorii 
să fie scrişi cu minuscule, iar matricele cu majuscule. 
 Formulele/ ecuaţiile vor fi numerotate pe capitole, la fel ca şi figurile şi tabelele (ex. 
(2.3) ). Numărul curent al formulei se scrie între paranteze rotunde, plasat în dreapta, la 
marginea formatului textului. Formulele/ ecuaţiile se plasează centrat pe rând. 
 Între formule şi text se lasă o distanţă de 6 pt, atât deasupra, cât şi dedesubtul lor. 
 Explicaţiile notaţiilor din formule se recomandă a fi scrise pe următoarea linie, cu 
minuscule, de la cap de rând, despărţite de punct şi virgulă. 
 Observaţie: toate formulele/ ecuaţiile se numerotează şi trebuie referite în text, înainte 
de scrierea acestora. 
 
 Alte reguli: 
 a) se vor scrie cu caracter italic: 
 –  variabile x, y, z; 
 –  funcţii oarecare f, g, f(x), v(t); 
 –  indici inferiori sau superiori care reprezintă la rândul lor simbolul unei mărimi. 
 
 b) se vor scrie drept: 
 –  valori numerice; 
 –  variabile cu litere greceşti; 
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 –  indicii numerici din formulele matematice; 
 –  simbolurile funcţiilor trigonometrice (sin, cos, arcsin, sh, cth); 
 –  simbolurile logaritmilor (log, lg, ln); 

 –  notaţia d pentru diferenţială d
d
v
t

 
 
 

 şi derivată parţială (∂); 

–  simboluri pentru limită (lim), constant (const.), integrală (∫), numărul imaginar (i sau 
j), baza logaritmilor naturali (e); 

–  indici (inferiori sau superiori) care provin din prescurtări de tipul: min, max, med, int, 
ext. 

 
 4. FIGURI 
 Figurile vor fi incluse în text şi pot fi alb-negru sau color, cu un contrast foarte bun între 
nuanţele de gri sau culori, fără să depăşească formatul de text al paginii. Figurile se vor 
poziţiona centrat, Layout - In line with text, pe cât posibil în partea de sus a paginii (dar după 
locul în care sunt citate prima oară). 
 În cazul diagramelor care reprezintă variaţii calitative, pe axele de coordonate (la capete 
şi în afara desenului) se vor indica doar simbolurile mărimilor în cauză; în schimb, în cazul 
diagramelor cantitative axele de coordonate vor cuprinde valorile şi unităţile de măsură 
corespunzătoare mărimilor ce variază. 
 Figurile se numerotează în continuare, pe capitole (analog formulelor). 
 Trimiterea din text la o anumită figură sau mai multe figuri se va face astfel: figura 5.2; 
sau: figurile 4.1 şi 4.4; sau: figurile 6.1–6.6. 
 Legenda şi numărul figurii se scriu sub figură, centrat, cu font de 11 sau 12; 
ex.:  Figura 1.2.  Schema generală a sistemului ... 
 În figuri se vor folosi aceleaşi fonturi şi reguli de editare ca pentru formule. 
 Între un paragraf şi o figură se lasă un rând liber; la fel între legenda figurii şi paragraful 
următor. Între figură şi legendă se lasă un spaţiu de 6 pt. 

 Este de preferat să nu rămână spaţii mari albe pe pagină, înainte de o figura care se 
poziţionează la începutul paginii următoare; în locurile libere se va introduce text. 
 Observaţie: toate figurile se numerotează; toate figurile sunt referite în text, înainte de 
prezentarea lor. 
 
 5. TABELE 
 Se vor evita tabelele mari, care depăşesc în lăţime formatul paginii. 
 Tabelele din lucrare trebuie să aibă o prezentare unitară. Fiecare tabel trebuie să fie 
numerotat şi să aibă un titlu; titlul şi numărul tabelului se scriu drept, centrat deasupra 
tabelului, în acelaşi mod cu legenda figurilor (ex.:  Tabelul 3.1.  Rezultate obţinute ...). 
 Între un paragraf şi legenda unui tabel se lasă un rând liber; la fel între tabel şi paragraful 
următor. Între legendă şi tabel se lasă un spaţiu de 6 pt. Dacă tabelul este mai mare, se poate 
folosi în interior scrierea la un rând, eventual şi cu font mai mic de 12. Prima linie a tabelului 
(şi eventual prima coloană) se va scrie cu bold. 
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 Ca şi figurile (şi formulele), tabelele se numerotează în continuare, pe capitole. 
 Trimiterile din text la tabele se vor face scriind drept cuvântul “tabelul” urmat de 
numărul acestuia. 
 Dacă există tabele care cuprind note, acestea se vor scrie imediat după tabel, nu la 
piciorul paginii şi nici în corpul tabelului. 
 Dacă un tabel trebuie să continue şi pe pagina următoare, atunci se recomandă 
includerea după capul de tabel a un rând numerotat, care va fi repetat la începutul continuării 
de pe pagina următoare. 
 În tabele se vor folosi aceleaşi fonturi şi reguli de editare ca pentru formule. 
 Observaţie: toate tabelele se numerotează; toate tabelele sunt referite în text, înainte de 
prezentarea acestora. 
 
 6. NOTE DE SUBSOL 
 Dacă o lucrare conţine note de subsol, acestea se vor marca într-un singur mod (de 
exemplu cu cifre arabe). Toate notele menţionate pe o pagină trebuie să se regăsească în 
subsolul paginii respective. 
 Notele se scriu cu Times New Roman, cel mult 10 pt, la un rând. 
 Notele vor fi despărţite de textul principal printr-o linie continuă care începe în partea 
stângă a paginii şi se extinde spre dreapta, pe o lungime de 5 cm. 
 Este recomandabil ca numerotarea notelor de subsol să fie continuă de-a lungul întregii 
lucrări (să nu înceapă cu numărul 1 la fiecare pagină nouă sau la fiecare capitol nou). 
  Numerele notelor de subsol atât în text, cât şi în josul paginii, vor fi scrise tot cu Times 
New Roman, Superscript. 
 
 7. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 
 Bibliografia se plasează la sfârşitul lucrării, după anexe; titlul “BIBLIOGRAFIE” nu se 
numerotează. 
 Lucrările se scriu în cadrul referinţelor bibliografice în ordinea alfabetică a numelor 
primilor autori, numerotându-se cu cifre arabe între paranteze drepte. Titlul lucrării se scrie în 
referinţa bibliografică exact cum este tipărit în publicaţia citată. 
 Trimiterile din text la bibliografie se fac scriind drept, între paranteze, numărul de 
ordine al lucrării/ lucrărilor şi eventual pagina; exemple: [2];  [2, 4];  [5–7];  [3, p. 291]. 

 Exemple de scriere a bibliografiei: 

[2] D. Burke, Speech Processing for IP Networks: Media Resource Control Protocol 
(MRCP), John Wiley & Sons Inc., New Jersey, 2007. 

(* Carte) 

[4] G. Németh, G. Kiss, C. Zainkó, G. Olaszy, B. Tóth, “Speech Generation in Mobile 
Phones”, in Human Factors and Voice Interactive Systems (D. Gardner-Bonneau and H. 
Blanchard – Eds.), 2nd Edition, Springer-Verlag, New York, pp. 163-191, 2008. 

(* Capitol de carte) 
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[7] T. Shimizu,  Y. Ashikari, E. Sumita, H. Kashioka, S. Nakamura, “Development of 
Client-Server Speech Translation System on a Multi-Lingual Speech Communication 
Platform”, Proceedings of the International Workshop on Spoken Language 
Translation, Kyoto, pp. 213-216, 2006. 

(* Articol în Proceedings de conferinţă) 

[10] Talafova R., Rozinaj G., Epko J., Vrabec J., “Multimedia SMS Reading in Mobile 
Phone“. International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, vol. 2(1), 
pp. 12-17, 2007. 

(* Articol în revistă) 

[11] http://www.statmt.org/europarl/    
(* Pagină Web) 
 
  8. CUPRINS, PREFAŢĂ, ... 
 Pe lângă Cuprins, lucrarea poate cuprinde Prefaţă, Acronime, Notaţii, Listă figuri, 
Listă tabele etc. (în această ordine). Un template pentru Cuprins este prezentat la pagina 6 a 
acestui document. 
 Aceste pagini vor avea un antet similar capitolelor, cu deosebirea că se vor folosi 
pentru numerotare alte simboluri (i, ii, iii, iv ş.a.m.d.), iar pentru paginile impare, în loc de 
numărul şi titlul capitolului, va fi scris “Cuprins”, “Prefaţă” etc. 
 
  9. OBSERVAŢII ORTOGRAFICE 
 –  Pauza nu se foloseşte înainte, ci după punct (.), virgulă (,), două puncte (:), punct 
şi virgulă(;), semnul exclamării (!), semnul întrebării (?). 
 –  În cazul citatelor unde se folosesc ghilimele, pauza se foloseşte înaintea ghilimelelor 
de la începutul citatului (nu între ghilimele şi primul cuvânt al citatului), iar în cazul 
ghilimelelor de la sfârşitul citatului pauza se foloseşte după ghilimele. Aceeaşi regulă este 
valabilă în cazul parantezelor. 
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*Template Cuprins 
 
 
 
 

CUPRINS 
 
 
 
 PREFAŢĂ ....................................................................................................................... v 
 
 ACRONIME ................................................................................................................. vii 
 
 NOTAŢII ....................................................................................................................... ix 
 
 1.  INTRODUCERE .................................................................................................... 1 
 
 2.  XXXXXXXXX XXXX ............................................................................................ 5 
   2.1. Xxxxxx xxxxxxxxx ........................................................................................ 9 
   2.2. Xxxxxx xxxxxx ............................................................................................. 14 
   2.3. Xxxxxxx xxxxxxxx ...................................................................................... 23 
 
...................... 
...................... 
...................... 
 
 8.  XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX ..................................................................  xxx 
   8.1. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ...................................................................  xxx 
    8.1.1. Xxxxxxx xxxxx xxxx......................................................................  xxx 
    8.1.2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ...................................................  xxx 
   8.2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ................................................................  xxx 
 
 ANEXA A.  Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ..........................................................  xxx 
 
 ANEXA B.  Xxxxxxxxxxxx xxxxxx .........................................................................  xxx 
 
 BIBLIOGRAFIE .......................................................................................................  xxx 
 
 


