
 
Norme de tennoredactare a lucrării de licenŃă,disertaŃie 

 
 
 
 Lucrarea se tehnoredactează cu Font Times New Roman, normal, 
caractere de mărimea 12, la 1,5 rânduri, justify, marginea din stânga 3 cm, 
restul marginilor 2 cm. 
 Titlurile paragrafelor vor începe la distanŃa de 1 Tab (1,2 cm) faŃă de 
setarea din stânga paginii, Times New Roman de 12, bold. 
 Trimiterile bibliografice se înscriu automat, în subsolul fiecărei 
pagini. Numerotarea acestora se face cu cifre arabe, începând pe fiecare 
pagină cu cifra 1. 
 Notele de subsol se tehnoredactează cu Font Times New Roman, 
caractere de mărimea 10 la 1 rând. 
 CărŃile: Prenume, Nume, Titlul cărŃii (italic), Editura, Locul,Anul, 
p......../pp...........(pentru mai multe pagini). Dacă lipseşte numele autorului se 
trec în loc trei steluŃe aşezate liniar sau instituŃia sub egida căreia a apărut 
lucrarea. 
 Când reproducerea unui citat nu s-a făcut direct după original, ci 
printr-un document intermediar, bibliografia de la subsol cuprinde întâi 
referinŃa originalului, urmată de referinŃa documentului intermediar, între 
care se pune formula „citat după”. 
 Studii în cărŃi : Prenume, Nume, „Titlul studiului”, în Titlul cărŃii  (italic), 
Editura, Locul, Anul,p......./pp........... 
Articole în publicaŃii periodice: Prenume, Nume, „Titlul articolului” în Titlul 
publicaŃiei periodice (italic), nr......., anul.........., p......../pp........... 
 Dacă lucrarea sau autorul din care s-a citat o dată se repetă de mai 
multe ori, se pot utiliza, pentru simplificarea trimiterilor şi evitarea 
repetărilor inutile, următoarele indicative: 

Idem (pentru a nu repeta numele autorului, când a doua sau 
următoarele referinŃe diferă de prima doar prin titlul şi între care nu a mai 
fost citată o altă sursă bibliografică a altui autor). 

Ibidem (pentru a înlocui numele autorului şi titlul lucrării atunci când 
se fac una după alta trimiteri la aceeaşi lucrare, de acelaşi autor,fără 
intercalări de alte surse bibliografice , urmat de menŃionarea celorlalte date, 
numai dacă acestea diferă – de exemplul pagina). 

Op.cit. (se menŃionează în locul titlului aceleaşi lucrări a unui autor 
când între două trimiteri la acelaşi autor intervin una sau mai multe trimiteri 
la alŃi autori şi lucrări, indicativul se scrie după numele autorului, 
adăugându-se celelalte menŃiuni). 

Reglementări: Legea nr......, anul, publicată în Monitorul Oficial al 
României, partea I, nr..... din (ziua)(luna)(anul). 


