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2. Numerotarea relațiilor sa va face în ordine în cadrul fiecărui capitol, între paranteze 

rotunde: Numărul relației va fi aliniat la dreapta paginii. Relațiile se vor numerota în 

ordinea în care apar în capitolul respectiv, prima cifra fiind numărul capitolului, a 

doua desemnând a câta relație este în capitol, cu punct intre ele. De exemplu, în 

capitolul 5, relația a 12-a va fi numerotata (5.12) 

3. Similar, numerotarea figurilor și a tabelelor sa va face tot pe capitole, prima cifra 

indicând numărul capitolului, a doua semnificând numărul figurii/tabelului din cadrul 

capitolului, cu punct intre ele. De exemplu, a șaptea figură din capitolul 5 se va 

numerota Fig. 5.7, al treilea tabel din capitolul 4 va fi Tabelul 4.3. 


