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INSTRUCŢIUNI GENERALE PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR

Stabilirea unui standard în privinţa formatării lucrărilor are ca scop revizuirea, afişarea,           
publicarea lor pe site, procesarea şi utilizarea lor mai uşoară.

Lucrările care nu sunt realizate conform standardelor, vor fi returnate pentru a fi corectate,             
astfel încât să corespundă cerinţelor.

Tema şi numărul necesar de pagini/slide-uri sunt stabilite de către profesor.

Materialele utilizate pentru realizarea lucrărilor (bibliografie, publicaţii, reviste, ediţii electronice)         
rămân la libera alegere a studenţilor, în conformitate cu tema pe care o au, având însă obligaţia                
să menţioneze referinţele respective la finalul lucrării.

REGULI GENERALE

Dimensiunea hârtiei:                     A4

Marginile:

● Stânga                            2,5 cm
● Dreapta                          1,5 cm
● Sus                                2,5 cm
● Jos                                 2,5 cm

Orientarea hârtiei:                       portret

Line spacing:                              Single

Align:                                        Justify

First line:                                   1.5

Indentation:                               0

Spacing Before:                          20

Spacing After:                            12

Bullets:                                      •

SOFTWARE

Aplicaţiile în care se pot realiza lucrările:

● Microsoft Office
● Adobe Acrobat

STANDARDE PENTRU DOCUMENTELE WORD

Fontul textului: Verdana, Regular, Size 10
Fontul titlului: Verdana, Bold, Size 12, majuscule
Fontul subtitlului: Verdana, Bold, Size 10, majuscule
Prima pagină: Verdana, Size 16,
Imagini: Rezoluţie recomandată - 300 dpi
Header: Verdana, Regular, 10, titlul lucrării,    

numele şi prenumele cursantului
Footer: Verdana, Regular, 10, numărul de ordine     

al paginii/numărul total de pagini.
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STANDARDE PENTRU PREZENTĂRILE POWERPOINT

În cazul în care un anumit exerciţiu vă cere să realizaţi lucrarea sub formă de prezentare Power                
Point, trebuie să folosiţi un Template gata făcut din aplicaţia pomenită (From Design Template).

Dimensiunea fonturilor:

● Dimensiunea fontului pentru titlul slide-ului:44
● Dimensiunea fontului pentru subtitlu: 32
● Dimensiunea fontului pentru primul nivel de subtitlu: 28
● Dimensiunea fontului pentru al doilea nivel de subtitlu: 24

PĂRŢILE LUCRĂRII

Lucrarea conţine următoarele părţi:

● Prima pagină/pagina de titlu:
○ fontul Verdana
○ numele instituţiei
○ denumirea obiectului
○ titlul lucrării

■ titlul lucrării trebuie să fie scurt şi clar şi trebuie să exprime esenţa temei;
■ în cazul în care prin titlu nu se poate exprima în totalitate obiectul de             

cercetare, se poate adăuga şi un subtitlu;
○ numele şi prenumele profesorului
○ numele şi prenumele studentului

● Cuprinsul (Table of Contents) cu numărul de ordine al paginilor.
○ Se introduce pe pagina nr.2 a lucrării
○ Cuprinsul ilustrează structura lucrării cu titlurile şi subtitlurile unităţilor
○ Se introduce după finalizarea întregii lucrări, iar aceasta se efectuează cu          

opţiunea Insert/Reference/Index and Tables
● Rezumatul

○ Rezumatul trebuie să exprime esenţa lucrării într-o formă scurtă (100-200         
cuvinte)

○ Se scrie după finalizarea lucrării, atunci când rezultatele cercetării sunt evidente
● Cuvintele cheie

○ Enumeraţi cuvintele cheie, lucrarea trebuie să conţină până la 10 cuvinte cheie
● Introducere

○ În introducere se explică tema şi problematica lucrării
○ Se explică obiectul şi scopul cercetării, precum şi scopul lucrării
○ Se explică structura generală şi planul lucrării

● Abordarea temei
○ Abordarea temei subînţelege introducerea materialului, analizarea lui, explicarea şi        

sistematizarea pe unităţile stabilite deja conform observaţiei autorului.
● Concluzii

○ Prin concluzii autorul îţi exprimă impresiile cu privire la abordarea temei
○ Se pot propune şi alte activităţi pentru depăşirea problematicii existente.

● Bibliografia
○ Introducerea referinţelor bibliografice cu privire la citatele utilizate sunt obligaţia
○ autorului
○ Bibliografia se intorduce în ordine alfabetică
○ Atunci când se introduce bibliografia, mai întâi se scrie numele, iar apoi prima            

literă a prenumelui autorului, apoi se scrie titul operei, editura şi anul când este             
publicată cartea (vedeţi instrucţiunile pentru citarea lucrărilor)

● Conţinut utilizat de pe Internet
○ Enumeraţi adresele URL ale locaţiilor utilizate în timpul pregătirii lucrării.

● Anexe
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○ Anexele se scriu de obicei în formă tabelară sau într-o altă formă
● Tabelul cu imagini (Table of Figures) conţine numele imaginii şi numărul paginii unde se             

află aceasta.

TABELELE

● Dacă este necesară introducerea tabelelor în lucrare, formatarea este următoarea:
● Font: Verdana, Size 10, Style Regular
● Alinierea tabelului – Center
● Nu trebuie să se afle niciun alt conţinut pe acelaşi rând cu tabelul
● Fundalul trebuie să fie de culoare albă, cu excepţia antetului care este scos în evidenţă
● Caption

○ Label: Tabelul
○ Font: Times New Roman, Size 10, Style Bold
○ Alinierea - Center

Mai jos puteţi vedea un exemplu al unui tabel introdus cu setările date.

Anul Nume de cod Nr. de
tranzistoare

Procesul de
producţie

(μm)

Viteza (MHz)

1993 P5 3,100,000 0.80 60/66

1994 P54 3,200,000 0.50 75/90/100/12
0

1995 P54 3,300,000 0.35 120/133

1996 P54 3,300,000 0.35 150/166/200
Tabelul 1. Versiuni ale procesorului

IMAGINILE

Toate imaginile trebuie introduse în lucrare prin Insert/Picture şi trebuie formatate în următorul            
fel:

● Layout – In Line With Text
● Alinierea-Center
● Caption

○ Label: Figura
○ Font: Times New Roman, Size 10, Style Bold
○ Aliniere-Center

● Fiecare imagine trebuie să aibă un nume
● Fiecare imagine trebuie să conţină sursa, respectiv site-ul de pe care este preluată
● Pe acelaşi rând cu imaginea nu trebuie să se afle niciun alt conţinut

În figura de mai jos puteţi vedea un exemplu de imagine introdusă:
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Figura 1. Calculator Nokia
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MODUL DE PREDARE A LUCRĂRII

Lucrarea se predă profesorului cursului în două forme:

● Electronică
○ în aplicaţia sursă

■ Word
■ Power-Point
■ Acrobat Reader

● Tipărită şi legată cu o spirală de plastic.

TERMENELE DE PREDARE A LUCRĂRILOR

Termenele limită pentru predare sunt stabilite de către profesorul cursului.

DENUMIREA FIŞIERULUI

Denumirea fişierului lucrării:

titlulLucrariiPrenumeNumeCursant.doc
titlulLucrariiPrenumeNumeCursant.ppt
titlulLucrariiPrenumeNumeCursant.pdf

Notă: Nu utilizaţi diacritice în denumirea fişierelor.
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