
Cerinţe pentru tehnoredactarea lucrării de atestat la 

informatică 

Clasa a XII-a 

 

 

Proiectul va avea următoarea structură: 

I. Pagina de titlu cu: titlul temei, datele de identificare ale unităţii de învăţământ, 

candidatului, îndrumătorului de proiect; anul de absolvire 

II. Introducere (argumentul): referiri la aspectele teoretice si la utilitatea practic-aplicativă 

a temei; motivarea alegerii temei 

III. Conţinutul propriu-zis, structurat astfel încât să pună în valoare scopul si obiectivele 

proiectului, problemele practice soluţionate, perspectiva personală a candidatului în 

abordarea temei, precum si utilitatea practic-aplicativă a temei 

IV. Bibliografia 

V. Cuprinsul 
 

Cerinţe de tehnoredactare: 

1. Formatul paginii va fi A4, cu marginile prestabilite de 2,5 cm 

2. Fontul va fi Times New Roman, dimensiunea 12; secvenţele de cod pot fi scrise cu font 

Courier New, dimensiunea 11 

3. Titlurile vor fi scrise cu font de dimensiune 14-16) 

4. Distanţa dintre rânduri va fi 1.5 

5. Alinierea paragrafelor va fi stânga-dreapta. 

6. Fiecare pagină va avea în antet titlul temei (excepţie făcând pagina de titlu) 

7. La subsolul paginilor va fi numărul de pagină 

8. Se pot utiliza note de subsol numerotate cu cifre arabe, continuu.  

9. Tabele care vor fi introduse vor respecta următoarele caracteristici:  

 cerinţele pentru text vor fi aceleaşi de la numărul 2, dar distanţa dintre rânduri va 

fi un rând 

 textele se vor alinia la stânga în tabel, iar valorile numerice la centru. Antetul 

tabelului va avea stilul bold.  

10. Pentru schemele realizate trebuie să se respecte următoarele condiţii:  

 blocurile vor fi de aceeaşi dimensiune 

 dimensiunea textului poate fi de 10 

 toate schemele vor avea acelaşi aspect grafic.  

11. Cuprinsul va fi realizat în mod automat folosind Referințe - Cuprins, după realizarea 

întregului proiect.  

12. Autorii din Bibliografie vor fi în ordine alfabetică astfel:  

1. Mateescu George Daniel, Moraru Pavel Florin – Informatică pentru liceu şi 

bacalaureat (clasa a XI-a), Editura Donaris, Sibiu, 2006   

2. Sorin Tudor – Informatică (manual pentru clasa a XI-a), Editura L&S Infomat, 

Bucureşti, 2002 

 

Se va tehnoredacta cu diacritice! 
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Titlul temei 

Lucrare pentru atestarea competenţelor profesionale la informatică 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor coordonator,   

             

Elev, 

nume   

Clasa  

 

 

 

 

 

2020 


