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Rezumat 

Lucrarea se adresează studenților de la ciclul de studii licență și master ai Facultății de 

Științe Agricole, Industria Alimentară și Protecția Mediului din cadrul Universității ”Lucian 

Blaga” din Sibiu.  

Acest material prezintă regulile pentru redactarea lucrărilor de diplomă, proiectelor de 

diplomă sau a disertațiilor. Materialul este structurat în două părți. Partea I prezintă regulile de 

redactare care trebuie respectate iar partea a II-a prezintă structura lucrărilor / proiectelor de 

diplomă. 

Acest material este structurat și redactat conform instruțiunilor prezentate în acesta și 

poate fi considerat un exemplu. 
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Partea I. Reguli de redactare 

1. Paginația 

Lucrarea de diplomă va fi rectatată pe pagini format A4 (210 x 297 mm).  Marginile 

foii vor fi: stânga 3 cm, dreapta 2 cm, marginea superioară  și cea inferioară 2 cm.  

Fiecare pagină va fi numerotată. Pagina de titlu se numără dar nu apare înscris 

numărul pe aceasta. Numerotarea se va face în josul paginii, centrat.  

Anexele vor fi numerotate separat (ex.: Anexa 1)  

Planșele desenate vor fi realizate pe pagini de format standardizat, conform regulilor 

generale specifice desenului tehnic. 

2. Redactarea textului 

Pentru redactarea textului se va flosi fontul Times New Roman (TNR) cu dimensiunile 

de 12 puncte. Rândurile vor fi spațiate la 1,5 rânduri și vor fi aranjate între marginile din 

stânga și dreapta (JUSTIFIED). Pentru redactare vor fi folosite obligatoriu diacriticele (ă, î, â, 

ș, ț). Fiecare paragaf va avea aliniat de 1,27 cm. Nu vor fi lăsate rânduri libere între paragrafe.  

În redactare se vor folosi simbolurile consacrate și unitățile de măsură din sisteml 

internațional de măsură. Dacă se folosec alte simboluri și abrevieri acestea vor fi cuprinse 

într-o listă separată și explicitate. Lista abrevierilor va fi inclusă în lucrare imediat după 

cuprins. 

Capitolele vor fi numerotate cu cifre arabe, la fel și subcapitolele.  

Toate figurile, tabelele și ecuațiile vor fi numerotate. Figurile se vor numerota distinct, 

la fel ecuațiile și tabelele. Figurile și tabelele vor avea și titlu. Titlul tabelelor se va scrie 

deasupra acestora iar titlul figurilor va fi scris sub acestea. Mai jos sunt prezentate figura 1, 

tabelul 1 și ecuația 1 cu rol de exemplu. Vor exista în text trimiteri relevante la figurile, 

tabelele și ecuațiile prezentate. Pentru scrierea ecuațiilor se va folosi editorul de ecuații. 

proveniența imaginilor va fi indicată explicit. 

𝑝 =
𝐹ℎ

𝑆
  (1) 

 

Tabelul 1. Exemplu de tabel 

Mărime Unitate de măsură valoare 

Mărime 1 N 12 

Mărime 2 cm 100 

 

 

mărime UM valoare



5 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Exemplu de figură  

 

Lucrarea de diplomă va avea minim 50 de pagni iar disertația minim 40 de pagini. 

Contribuția originală a autorului trebuie să reprezinte minim 60% din volumul lucrării.  

Lucrarea trebuie redactate într-un limbaj academic, impersonal, caracteristic lucrărilor 

de cercetare. Nu sunt admise greșelile gramaticale de redactare (acord, punctuație, lexic, etc.).  

Ideile prezentate trebuie să decurgă logic și coerent din cele anteriori. 

Relația dintre idei trebuie să fie clară.  

Întreaga lucrare trebuie să fie coerentă. 

3. Citările biblografice 

Pasajele, informațiile și imaginile preluate din documentația bibliografică vor fi 

indicate prin trimiteri la bibliografie prin menționarea autorului și anului de publicație 

(Popescu, 2014). Pentru sursele bibliografice cu doi autori se specifică ambele nume (Popescu 

și Ionesc, 2014) iar pentru sursele bibliografice cu mai mulți autori se specifică doar primul 

autor și restul autorilor se înlocuiesc cu sintagma ”și colab.” (Popescu și colab).Pentru 

scrierea bibliografiei se folosește stilul Chicago.) 

3.1. Citarea bibliografică a carților 

 autor unic: 

Nume, Prenume. Titlul cărții. Locul publicării: Editura, Anul publicării. 

Exemplu: 

Faulkner, William. Absalom, Absalom!. New York: Vintage Books, 1990. 

 multiplii autori: 

Nume1, Prenume, Nume2, Prenume, și Nume3, Prenume. Titlul cărții. Locul publicării: 

Editura, Anul publicării. 

Exemplu: 

Lash, Scott, și John Urry. Economies of Signs & Space. London: Sage Publications, 1994. 

3.1.2. Citarea bibliografică a revistelor 
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Nume1, Prenume, Nume2, Prenume, și Nume3, Prenume. ”Titlul articolului.” Numele revistei 

numărul revistei. numărul volumului (anul publicării): numărul primei pagini – numărul 

ultimei pagini 

Exemplu: 

MacDonald, Susan Peck. “The Erasure of Language.” College Composition and 

Communication 58, no. 4 (2007): 585-625. 

3.1.3. Citarea bibliografică a paginilor web 

Nume1, Prenume, Nume2, Prenume și Nume3, Prenume(dacă sunt cunoscute). “Titlul paginii 

web.” Organizația care publica pagina sau numele website-ului. Data publicării și / sau data 

accesării. URL. 

Exemplu: 

” General Model for Citing Web Sources in Chicago Style.” Purdue OWL. ultima modificare 

2014/ accesat noiembrie, 2016.     https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/717/05/ 

 

  

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/717/05/
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Partea II. Structura lucrării 

1. Coperta 

Coperta va curpinde toate informațiile necesare pentru identificare, scrise cu TNR 16, 

îngroșat, astfel: 

 denumirea completă a universității (nu acronime); 

 denumirea completă a facultății (nu acronime); 

 denumirea completă a specializării (nu acronime); 

 tipul lucrării (ex. LUCRARE DE DIPLOMĂ / PROIECT DE DIPLOMĂ / 

DISERTAȚIE); 

 îndrumătorul / îndrumătorii științifici (grad didactic, titlu științific, Prenume 

Nume) 

 Absolvent (Prenume Nume) 

 anul absolvirii și localitatea. 

Un exemplu de copertă este prezentat în Anexa 1. 

2. Pagina de titlu 

Va cuprinde aceleași elemente ca și coperta cu deosebirea că tipul lucrării este înlocuit 

cu titlul acesteia.  

Pagina de titlu reprezintă prima pagină a lucrării dar numărul paginii nu este 

incripționat. 

Un exemplu de copertă este prezentat în Anexa 2. 

3. Rezumat 

Pe pagina a doua va fi redactat un rezumat. Rezumatul nu trebuie să fie mai lung de o 

pagină A4, redactat conform regulilor deja menționate. În această parte se va face o 

prezentare succintă a lucrării, a părților componente și a rezultatelor obținute. Nu se fac 

trimiteri bibliografice. 

4. Cuprins 

Va fi redactat începând cu pagina a treia și va menționa toate capitolele și 

subcapitolele precum și numărul paginii de început. Cuprinsul va cuprinde și anexele și 

planșele desenate (acolo unde este cazul). 
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5. Introducere 

Capitolul introducere nu se numerotează. În acest capitol se prezintă scopul lucrării, 

datele inițiale de proiectare (unde este cazul), obiectivele precum și importanța și actualitatea 

temei. 

6. Partea I 

Partea I este o parte teoretică și în aceasta se prezintă stadiul actual al temei de 

cercetare/proiectare. Conține fundamentele teoretice și poate să fie un studiu bibliografic.  

7. Partea II 

În partea a II-a sunt prezentate rezultatele proprii, structurate cât mai logic și ordonat 

pe capitole și subcapitole. Rezultatele obținute vor fi discutate și interpretate. 

8. Concluzii 

Capitolul concluzii nu se numerotează și prezintă într-o formă cât mai succintă ideile 

și rezultatele la care s-a ajuns.  

9. Bibliografie 

Capitolul nu se numerotează. Va cuprinde toate sursele bibliografice, ordonate în 

ordine alfabetică după primul autor, scrise conform instrucțiunilor din partea I a acestei 

lucrări. Bibliografia va fi realizată cu acuratețe. 

10. Instrucțiuni finale 

Lucrarea va fi listată și legată în coperți cartonate. Lucrarea va fi copiată în format 

Word (.doc sau .docx) și format .pdf pe CD. CD-ul va fi atașat lucrării. 
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