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Proiect cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013 
Investeşte în oameni! 
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională, în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitate în învățământul superior” 
Titlul proiectului: „Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor studenţilor în activităţi de informare şi 

documentare – EduFor Competence!” 
Cod contract: POSDRU/156/1.2/G/142193 

 
 
A4. Dezvoltarea de curriculum, prin introducerea în cadrul programelor universitare de 
licenţă a cursurilor facultative de Știinta informării şi documentării în cultura digitală” şi 
„Teoria şi practica editării”  
                                                                                
 
 

FORMATUL LUCRĂRII PENTRU 
SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE 

 
 

 

În continuare sunt precizate aspectele legate de redactarea lucrării de care trebuie să ţină 

seama fiecare student care este în grupul ţintă al proiectului şi doreşte să participe la sesiunea de 

comunicări ştiinţifice. 
Lucrarea va avea o pagina de prezentare (martor) în care autorii sunt rugați să precizeze 

alături de nume și prenume, facultatea, anul de studii şi adresa poșta electronică (e-mail). 
Pagina de prezentare nu se numerotează si nu este luată în calcul în vederea aprecierii condiției 

privind mărimea lucrării. Aceasta pagină are caracter confidențial și trebuie să fie inclusă în 

documentul Microsoft Word al lucrării (prima pagină a documentului).  
Pagina următoare, începând cu care materialul se numerotează, va fi prima pagina a 

comunicării şi va conține titlul lucrării, numele si prenumele autorului, Universitatea şi 

Facultatea). Exemplificare: 
 

Titlul lucrării (Times New Roman (TNR), 14 pt, bold, centrat) 
Autor Prenume, Nume (TNR, 12 pt, centrat) 

Universitatea, Facultatea (TNR 12 pt, centrat) 
 

Abstract: (TNR, 11 pt, justified, normal, spaţiul dintre rânduri 1) - va conţine rezumatul 
lucrării  şi nu va depăşi 4-5 rânduri. 

 
Formatul lucrării: 
Formatul documentului: A4. Margini: 2 cm stânga, 2 cm dreapta, 2 cm sus, 2 cm jos; 

 Paragrafele din text: TNR, 12 pt, justified, spaţiul dintre rânduri 1.5; 
 Titlurile de capitole, subcapitole:  
  Capitol: Heading 1, TNR, 14 pt, bold, spaţiul dintre rânduri 1.5. 
  Subcapitole: Heading 2, 12 pt, bold, spaţiul dintre rânduri 1.5. 
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Figurile: Se plasează de preferinţă în partea de sus sau în partea de jos a paginii. Fac excepţie 
cazurile în care nu se poate realiza o paginare corectă.     
     Fiecare figură se numerotează astfel: Fig. numărul figurii. numărul capitolului.  TNR, 10 pt, 
centrat.  
Ex. Fig. 1.2.  însemnă că este prima figură care apare în capitolul al doilea al lucrării.  
 
Lucrarea poate începe pe aceeași pagină, dacă spațiul rămas permite. Nu se întrerupe documentul 
după aceste elemente preliminare. Reguli de care se va ţine seama în redactarea lucrării: 

 utilizarea caracterelor diacritice specifice limbii române; 

  comunicarea va avea dimensiuni de cel puțin 4 pagini şi cel mult 6 pagini (inclusiv 
subsolurile, bibliografia, rezumatul); 

 pentru evitarea neajunsurilor cauzate de incompatibilitatea fonturilor, textele vor fi 
tehnoredactate în Microsoft Word (cel puțin versiunea 7.0) numai cu Times New 
Roman, varianta standard. Dimensiunea caracterelor va fi de 12 pentru text și 10 pentru 
notele de subsol (la 1 rând distanță), iar marginile vor avea toate 2 cm. Dimensiunea 
paginii este A4; 

 paragrafele trebuie marcate în text prin alineat; 

 în cazul în care se folosesc abrevieri, cuvântul abreviat trebuie să apară mai întâi în 
întregime cu abrevierea precizată între paranteze; 

  lucrarea trebuie să conțină referințe bibliografice (lista de lucrări consultate inserată la 
sfârșitul comunicării și note de subsol de trimitere la aparatul critic); 

  notele bibliografice trebuie realizate în mod complet, cu indicarea prenumelui și 
numelui de familie al autorilor, titlul întreg al lucrării, eventual ediția și/sau volumul, 
editura, anul și locul editării, pagina/paginile la care se face trimitere. În situația în care 
se fac trimiteri la lucrări nepublicate, acestea pot fi citate cu precizarea modului în care 
autorul a luat cunoștință de respectivele documente; 

  documentele disponibile doar pe internet pot fi citate cu denumirea completă a site-ului, 
care trebuie să aibă URL fix, și cu precizarea link-ului, între paranteze, precum și a 
ultimei date de consultare. Autorii sunt rugați să verifice accesibilitatea link-ului înainte 
de citare. 

 
    Bibliografia va fi realizată în sistem Harvard, pentru exemplificare se poate consulta link-ul de 
mai jos. 
 http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm 

         
 
 Elaborat, 
Nicoleta Ignat, 
Expert tehnic 

 


