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NECLASIFICAT

REGULI CE SE RECOMANDĂ A FI RESPECTATE
LA TEHNOREDACTAREA PROIECTELOR DE DIPLOMĂ
1. Prima filă a proiectului este foaia de titlu, format A4, care nu se numerotează şi
nu se include în numerotarea proiectului;
2. Ultima filă a proiectului este o coală albă, format A4, care nu se numerotează şi
nu se include în numerotarea proiectului (serveşte pentru legarea şi şnuruirea
proiectului de diplomă);
3. Setarea paginilor se face cu margini de 2,5 cm (Top, Bottom, Left, Right),
format Portrait, dimensiunea caracterelor – uzual Size 14, Font uzual Times New
Roman, spaţierea rândurilor - uzual Single;
4. La redactarea lucrării se respectă prevederile din PIC/2013 şi pe fiecare pagină
se scrie caracterul lucrării, Centrat, în Header, cu majuscule, size 10, Font Times
New Roman (uzual NECLASIFICAT);
5. Pe fiecare pagină, în partea de jos Footer se scrie caracterul lucrării, centrat, cu
majuscule, size 10, Font Times New Roman, şi sub acesta se inserează cuvântul
„din” Numărul paginii se scrie înainte de cuvântul „din”, de regulă cu pix negru, iar
după „din” se scrie numărul total de pagini al lucrării, după completarea lucrării cu
tot ceea este solicitat pe parcursul elaborării ei şi la susţinere;
6. În cadrul proiectului se numerotează orice filă (schemă, diagramă, format
Portrait sau Landscape). Dacă au dimensiuni mai mici decât A4 se lipesc pe foi de
suport de format A4;
7. La redactarea proiectului se numerotează toate desenele, figurile, diagramele în
cadrul capitolelor, centrat pe pagină, precum şi relaţiile, aliniat la partea din dreapta,
astfel:
Fig. 2.3 Reprezentarea transformatei Fourier

α 2 + ω3 = cos β

(2.11)

8. Pentru editarea ecuaţiilor se recomandă utilizarea Math Type Equation;
9. Nu se admit mai mult de 300 file într-un volum. Proiectele de diplomă se
leagă cu şnur (nu se leagă cu şuruburi) şi se sigilează pe ultima filă. Proiectele se
predau după susţinerea în faţa comisiei examenului de diplomă;
10. Ordinea aşezării documentelor în proiectul de diplomă:
 Fila 1 este fila de titlu, coperta interioară;
 Referatul conducătorului ştiinţific de proiect (2-3 file);
 Tema proiectului de diplomă detaliată şi aprobată (2-3 file);
 Cuprinsul proiectului în format actualizat şi ordonat (1-2 file);
 Conţinutul proiectului (40-250 file);
 Ultima filă este coala albă pentru legare şi sigilare şnur.
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