IndicaŃii metodologice privind
tehnoredactarea lucrării de disertaŃie
Redactarea lucrării de disertaŃie este o etapă a cercetării ştiinŃifice care adeseori poate majora sau
diminua substanŃial valoarea şi calitatea lucrării ştiinŃifice. Redactarea lucrării de disertaŃie
trebuie realizată astfel încât să reflecte caracterul ştiinŃific al acesteia.
În practică se observă utilizarea a două modalităŃi de realizare a redactării: redactarea iniŃială, şi
redactarea definitivă. Redactarea iniŃială pune un accent deosebit asupra redării conŃinutului de
idei într-o succesiune şi coerenŃă maximă prin care se evaluează rezultatul obŃinut în raport cu
obiectivele şi nevoile beneficiarilor.
Lucrarea va respecta următoarele reguli de tehnoredactare:
− Formatul paginii (File | Page Setup...):

−

−

−

−
−
−
−
−

o Margini (Margins): top 2,00 cm, bottom 2,00 cm, left 3,00 cm, right 2,00 cm,
gutter 0 cm.
o Format pagină (Paper): A4 (21 cm x 29,7 cm).
o Layout: header 1,20 cm, footer 1,20 cm.
Fontul utilizat este (Format | Font…):
o Font: Times New Roman.
o Font style: regular.
o Mărimea caracterelor (size): 12.
DistanŃa şi alinierea (Format | Paragraph…):
o DistanŃa dintre râduri (line spacing) 1,5 lines.
o Alinierea (alignment) Justified.
Pentru întregul text cuprins în lucrare se va utiliza un număr de cel mult două tipuri de
bullets (Format | Bullets and Numbering…) pentru a puncta sau enumera diverse
elemente.
Notele de subsol (Footnote…) se vor tehnoredacta cu Font: Times New Roman; caractere
de mărimea 10 la un rând.
Titlul capitolului: Times New Roman; caractere de mărimea 14, alinierea la centru.
Titlul subcapitolului: Times New Roman; caractere de mărimea 12, alinierea la centru.
Fiecare capitol trebuie să aibă o structură clară, delimitată prin subcapitole distincte.
Fiecare paragraf trebuie să înceapă cu 1 tab (1,20 cm) faŃă de setarea din stânga paginii.

Se recomandă ca lucrarea să conțină cca. 50 de pagini, respectându-se regulile de tehnoredactare
enumerate mai sus, cu următoarele completări.
Titlurile capitolelor trebuie să fie numerotate continuu, iar subcapitolele vor fi numerotate în
funcŃie de numărul capitolului (de exemplu, Capitolul 1, Subcapitolul 1.1).
Numerotarea paginilor se va face continuu, începând cu numărul 1, pe prima pagină a primului
capitol. Notele de subsol se vor utiliza doar pentru anumite precizări de natură conceptuală.
Pentru referinŃele bibliografice se vor utiliza următoarele precizări: referirea la o lucrare scrisă de
un singur autor se va face prin indicarea numelui autorului (A) şi anul publicării (A, 2008), dacă
sunt doi autori (A & B, 2008), iar dacă sunt mai mulŃi autori (A & al, 2008). Dacă în cadrul
lucrării se face referire distinctă la o idee dintr-o carte se va preciza şi numărul paginii (A, 2008,
pag. 65).
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Figurile, graficele şi tabele utilizate în cadrul lucrării vor fi centrate la nivelul paginii,
numerotate în ordine crescătoare. Este obligatorie indicarea sursei acolo unde este cazul.

Figura 1. Numele figurii
(Sursa: Autor, anul, pagina)

sau
Tabelul 1. Numele tabelului

(Sursa: Autor, anul, pagina)

La bibliografie vor fi trecute doar cărŃile consultate în vederea întocmirii lucrării de disertaŃie. Se
va Ńine cont de corespondenŃa între trimiterea la bibliografie (A, 2008) şi referinŃa bibliografică
(de exemplu, [Bodea, 1998] şi la bibliografie C. N. Bodea, InteligenŃa artificială şi sistemele
expert, Editura Inforec, Bucureşti, 1998). De asemenea, autorii vor fi trecuŃi în ordinea alfabetică
a numelui (de familie).
Exemplu de cărŃi utilizate:
1. I. Lungu, Gh. Sabău, M. Velicanu, M. Muntean, S. Ionescu, E. Posdarie, D. Sandu,
Sisteme informatice. Analiză, proiectare şi implementare, Editura Economică,
Bucureşti 2003
2. C. N. Modea, InteligenŃa artificială şi sistemele expert, Editura Inforec, Bucureşti,
1998
Pentru cărŃi: Prenume autor(i), Nume autor(i), Titlul cărŃii (italic), Numele Editurii, Localitatea,
Anul apariŃiei.
Exemplul unui articol prezentat la o conferinŃă:
D. Ariton, J. Collyer, V.R.H. Edwards, G.L. Lee, “Moving industry boundaries: the multimedia
industry in England and Romania”, Journal of Euromarketing, 10(4), 2001, pag 5-32.
Pentru articole: Prenume autor(i), Nume autor(i), Titlul articolului, Titlul publicaŃiei periodice
(italic), Numărul, Anul, Pag.
Exemplu de document de pe Internet:
G. Vîrlan, Mediul de programare DELPHI, Editura Arionda, Galati, 2000, 406 pg., ISBN 97399515-9-7 (http://www.univcb.ro/ro/download/biblioteca/informatica/view-2.html). Se va
menŃiona întregul link.
Lucrarea de licenŃă va avea următoarea formă:
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Coperta şi prima pagină

UNIVERSITATEA “DANUBIUS” din GALAłI
FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE
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Specializarea: ……………
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2010

În interiorul lucrării, următoarea foaie, va cuprinde:

TITLUL LUCRĂRII

GALAłI
2010
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Următoarea pagină va prezenta cuprinsul lucrării:
CUPRINS
Introducere …………………………………………………………………………….

pag. n

Capitolul I……………………………………………………………………………….
1.1……………………………………………………………………….........................
1.2. ....
Capitolul II……………………………………………………………………………
2.1. ....
Capitolul m…………………………………………………………………………
m.1. ...
Concluzii şi propuneri......................................................................................................

pag. n
pag. n

pag. n

Bibliografie.......................................................................................................................

pag. n

Anexe ..............................................................................................................................

pag. n

pag. n
pag. n

Notă:
Cuprinsul va fi generat automat de către editorul Word.
Numărul n reprezintă numărul paginii din lucrarea de disertație.
Nu se numerotează paginile care cuprinde titlul lucrării de disertație.
În interiorul lucrării, capitolele încep de pe pagină nouă, iar subcapitolele urmează în continuare
(fiecare capitol va avea subcapitole).
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