
Normele de ortografie şi de punctuaţie nu formează un cod „personal”, fie acesta al autorului, 

traducătorului, corectorului sau redactorului. Codul scris al limbii presupune folosirea unor mijloace grafice 

(semnele de punctuaţie) cu ajutorul cărora să fie subliniate, pe de o parte, raporturile sintactico-semantice 

dintre unităţile componente ale unui enunţ şi, pe de altă parte, pauzele, intonaţia, întreruperea şirului 

comunicării. Corect aplicate, regulile de punctuaţie dau relief ideilor, ajută lectura şi înţelegerea mesajului 

unei cărţi, asigurînd disciplina discursului şi exprimarea ordonată a gîndirii. 

 
 
Manuscrisul trebuie să cuprindă tabla de materii extinsă, care să precizeze structura 
lucrării. Evidenţiaţi clar titlurile, subtitlurile, notele, dacă există, şi poziţia acestora în 
text. 
 
Culegeţi textul în mod obligatoriu cu diacritice în programul WORD. Utilizaţi un format 
A4, folosind, de preferinţă, fontul ARIAL de dimensiune 12. Acest font are semne 
diacritice. La culegere utilizaţi tastatura „Romanian” sau cea implicită, „English”.  
 
Pentru a identifica tastele pe care sunt  dispuse literele diacritice, folosiţi utilitarul 
„Character Map”, inclus în sistemul de operare Windows, indiferent de versiune. 
 
Folosiţi aceiaşi parametri pentru text şi paragraf (font, dimensiune, spaţiere) în tot 
textul. Nu lăsaţi rînduri albe între paragrafe decît dacă doriţi în mod expres evidenţierea 
unei anumite secţiuni. 
 
Evitaţi folosirea opţiunii „Insert Symbol” pe care v-o pune la dispoziţie MSWord pentru a 
introduce caractere cu diacritice sau *#@). Pentru caracterele speciale folosiţi,  de 
preferinţă, fontul SYMBOL (care se regăseşte, de asemenea, în toate versiunile 
Windows; dispunerea semnelor pe tastatură o aflaţi folosind „Character Map”) şi 
anunţaţi cu privire la utilizarea unor asemenea caractere. Dacă aţi folosit un alt font 
specificaţi acest lucru. 
 
În momentul culegerii, dezactivaţi toate opţiunile prezente în TOOLS AUTOCORECT. 
 
Dacă sunt  necesare ecuaţii, fracţii, sume, integrale sau alte formule matematice 
complexe folosiţi editorul de ecuaţii al MSWord. Nu desenaţi formulele! 
 
Cînd culegeţi textul, nu apăsaţi tasta ENTER la sfîrşitul rîndului. Ea se foloseşte numai 
pentru a marca un paragraf nou. Nu folosiţi ENTER sau SHIFT+ENTER pentru a trece la un 
rînd nou în cadrul aceluiaşi paragraf. 
 



Pentru alinierea mai în interior a primului rînd din paragraf, nu folosiţi tasta TAB. Folosiţi 
opţiunea FIRST LINE din meniul FORMAT PARAGRAF. 
 
Dacă lucrarea are note (de subsol sau de final), acestea vor fi introduse numai cu INSERT 
FOOTNOTE AUTO NUMBER. Folosiţi întotdeauna opţiunea AUTO NUMBER deoarece 
este singura care permite numerotarea automată şi transferul corect al acesteia în 
programele specializate de paginare, generînd în text numărul notei la SUPERSCRIPT. 
În cazul în care nu va puteţi familiariza cu această comandă, puneti * sau, după caz, cifră 
la superscript unde se doreşte a fi şi rupeţi paragraful respectiv. Lăsaţi un rând alb scrieţi 
textul care se doreşte a fi notă de subsol, apoi lăsaţi un rând alb. În continuare va fi  
respectivul paragraf. 
Trimiterile se vor face prin cifre sau asteriscuri plasate ca exponent (superscript), în 
dreapta cuvîntului (pasajului) vizat. În notele de subsol sau în cele finale cifrele se vor 
relua (fără superscript), ca început de paragraf, urmate de punct. După asterisc nu se 
pune punct. Obligatoriu este ca sistemul trimiterilor, o dată stabilit, să fie aplicat 
consecvent în întreaga lucrare. 
 
(n.a.) = nota autorului; 
(n.t.) = nota traducătorului. 
 
Nu numerotaţi notele manual, folosind opţiunea RISED din meniul FORMAT FONT. La 
preluarea textului, numărul notei nu va mai fi evidenţiat în nici un fel. 
 
Dacă lucrarea are în componenţă tabele, acestea trebuie create folosind exclusiv 
opţiunea TABLE – INSERT TABLE. Dacă vă este dificil să folosiţi INSERT TABLE atunci 
notaţi doar în text locul tabelului şi desenaţi tabelul pe hîrtie. El va fi creat pe baza 
schiţei dvs. 
 
Este complet interzis să spaţiaţi coloanele folosind tasta TAB (sau SPACE) sau să desenaţi 
liniile verticale şi orizontale utilizînd opţiunea DRAWING. Produsul muncii dvs. va fi 
complet inutilizabil. 
 
Punctul. Punctul e lipit de textul pe care-l încheie şi e urmat obligatoriu de un spaţiu alb, 
după modelul:  
 
…text. Text… 
 
Fac excepţie – adică nu se lasă un spaţiu după punct – enunţuri de tipul:  
– abrevieri ca ş.a., ş.a.m.d.,  
– abrevieri ale numelor: I.L. Caragiale, Şt.O. Iosif, 
– date scrise prescurtat (17.06.2002). 
 
Virgula. Virgula e lipită de textul dinaintea sa şi e urmată obligatoriu de un spaţiu alb, 
după modelul: 



 
 …text, text… 
Fac excepţie – adică nu se lasă un spaţiu după virgulă – enunţuri de tipul cifrelor cu 
zecimale (102,8) etc. 
 
Punct şi virgulă. Semnul „punct şi virgulă“ e lipit de textul pe care-l încheie şi e urmat 
obligatoriu de un spaţiu alb, după modelul: 
 
 …text; text… 
 
Două puncte. Semnul „două puncte“ e lipit de textul dinaintea sa şi e urmat obligatoriu 
de un spaţiu alb, după modelul: 
 
 …text: text… 
 
Puncte de suspensie. Semnul „puncte de suspensie“ (trei puncte, nici mai multe, nici 
mai puţine) e lipit de textul dinaintea sa şi e urmat obligatoriu de un spaţiu alb, după 
modelul: 
 
Text… Text. 
 
Semnul întrebării. Semnul întrebării e lipit de textul dinaintea sa şi e urmat obligatoriu 
de un spaţiu alb, după modelele: 
…text? Text… sau …text? text… 
 
Semnul exclamării. Semnul exclamării e lipit de textul dinaintea sa şi e urmat obligatoriu 
de un spaţiu alb, după modelele: 
 
…text! Text… sau …text! text… 
 
Semnul exclamării + semnul întrebării (sau invers). Cele două semne sunt lipite de 
textul dinainte şi sunt urmate obligatoriu de un spaţiu alb, după modelele: 
 
…text!? Text… sau …text!? text… 
…text?! Text… sau …text?! text… 
 
Paranteze. Parantezele rotunde „(...)“ sunt lipite de textul pe care-l cuprind, fiind 
obligatoriu precedate şi, respectiv, urmate de cîte un spaţiu alb, după modelul: 
 
…text (text) text… 
 
Fac excepţie – adică nu se lasă un spaţiu înainte şi după paranteză – situaţiile în care 
paranteza reprezintă o omisiune sau un adaos, de tipul ca(ra)ntină, comple(c)t etc. 



În acelaşi fel se procedează şi cu parantezele drepte „*...+“. Ele se utilizează în special în 
situaţia că avem un text cu paranteze în paranteze, după modelul: 
…text *text (text) text+ text… 
 
Ghilimele. Pentru citate sau alte situaţii, se vor folosi obligatoriu ghilimelele standard 
(adică perechea de ghilimele care seamănă cu cifrele 99 şi 66), respectiv „ “, lipite de 
text (deci fără spaţiu), conform modelului 
 
…text „text“ text… 
 
Nu se admit sub nici o formă variante ca: 
…text „ text “ text… sau 
…text “text” text… sau 
…text „text” text… sau 
…text ²text² text… 
 
Ghilimele corecte (standard) se obţin, în programul Word, tastând (după apăsarea tastei 
NumLock) Alt+0132 şi, respectiv, Alt+0147. Pentru comoditate şi economie de timp, ni le 
putem plasa în AutoCorrect din meniul Tools, sub forma înlocuirii a două virgule 
succesive cu „ şi a două punct-virgulă succesive cu “. În felul acesta, nu va mai fi nevoie 
să tastăm, pentru ghilimelele de deschidere, Alt+0132, ci doar de două ori virgulă, iar 
pentru cele de închidere, nu Alt+0147, ci doar de două ori punct-virgulă. 
În caz că în textul aflat între ghilimele se află un pasaj la rîndul lui între ghilimele, se vor 
folosi obligatoriu ghilimelele franţuzeşti, şi nu două paranteze ghiară (ascuţite) una 
după alta, conform modelului: 
 
…text „text «text» text“ text… sau 
…text „text «text»“ text…  
 
Folosirea parantezelor ghiară (ascuţite: < >) în loc de ghilimele franţuzeşti, adică: 
 
…text „text <<text>> text“ text…  
 
este inadmisibilă. 
 
 E de reţinut că parantezele ghiară pot fi folosite şi cu sensurile (lingvistic-etimologice) 
de:  
> = „devine“ (a > b înseamnă că a se transformă în b);  
< = „provine din“ (a < b înseamnă că a provine din b).  
 
Ghilimelele franţuzeşti se obţin, în programul Word, tastând (după apăsarea tastei 
NumLock) Alt+0171 şi, respectiv, Alt+0187. Şi în acest caz putem găsi, prin opţiunea 
AutoCorrect din Tools, înlocuiri care să simplifice tastarea lor. 
 



Cratima şi linia de pauză. Cratima se foloseşte lipită de literele între care se află. Linia de 
pauză se foloseşte, obligatoriu, cu cîte un spaţiu înainte şi după, conform modelului: 
 
…text – text – text…  
 
Se va evita cu desăvîrşire confuzia dintre cratimă (-) şi linia de pauză (–).  
Nu se admite folosirea cratimei în loc de linie de pauză, ca în exemplul negativ de mai 
jos: 
 
…text - text - text…  
 
Forma corectă este: 
 
…text – text – text…  
 
Nu se admite folosirea liniei de pauză în loc de cratimă, ca în exemplele negative de mai 
jos: 
 
să–şi, Vama–Veche, luîndu–li–se, propriu–zis 
 
Linia de pauză se obţine, în programul Word, tastând (după apăsarea tastei NumLock) 
Alt+0150. Prin opţiunea AutoCorrect din Tools, putem înlocui două cratime cu linia de 
pauză. 
Nu se admite folosirea cratimei în loc de cuvîntul „şi“, ca în exemplul negativ de mai jos: 
 
A lipsit din ţară între 17-24 iunie. 
 
Forme corecte sunt:  
A lipsit din ţară între 17 şi 24 iunie sau 
A lipsit din ţară în intervalul 17-24 iunie sau 
A lipsit din ţară în perioada 17-24 iunie. 
 
Linia de pauză se poate folosi şi pentru enumerarea elementelor (nemarcate prin cifre 
sau litere) situate în rînduri diferite, de genul: 
– un element 
– alt element etc. 
 
Bulina. În asemenea situaţii, cînd enumerarea nu implică şi ierarhizare sau ordonare, se 
poate folosi şi aşa-numita bulină (•), ca mai jos: 
• un element 
• alt element etc.  
 
 


