
Exemple de corectur  
Corectura de efectuat Semnul 

în text pe marginea 
paginii 

Suprim  (deleatur)  liteere i cuvinte în în plus  

Rectific  erori identice  orori idontice do coroctat e 

Rectific  erori diferite  sumt forte mu1te gveseli n       oa       r         

Insereaz  liter  (litere)  lipse e o liter  t 

Insereaz  cuvânt (cuvinte)  am uitat cuvânt un 

Inverseaz  litere sau cuvinte  de invresat 
asta e nu bine 

 

Inverseaz  rânduri  trebuie inversate. 
Aceste dou  rânduri 

 

M re te spa iul  un spa iulips   

Redu spa iul  un spa iu în   plus  

Sudeaz   un cuvânt trebuie sud at  

Suprim  i sudeaz   date statistice s-au calcule  

Suprim  i înlocuie te cu un 
spa iu 

 la cea de-a zecea reuniune  

M re te spa iul dintre rânduri  aceste rânduri sunt 
prea apropiate 

 

Redu spa iul dintre rânduri  aceste rânduri sunt 
prea dep rtate 

 

Rectific  alinierea  acest rând nu este drept  

Aliniaz  la dreapta  rândul de jos trebuie împins 
spre dreapta 

 

Aliniaz  la stânga  rândul de jos trebuie împins 
    spre stânga 

 

Centreaz   acest text  
trebuie s  fie centrat 

 

Creeaz  alineat  se disting prin: (a) situarea 
în aceea i arie restrâns  

 

Leag  de alineatul precedent  cerin elor de raportare. 
La alineatul (4) se prevede 

 

Mut  pe rândul de mai sus  aceast  desp r ire în si- 
labe este inutil  

 

Mut  pe rândul de mai jos  aceast  desp r ire în sil- 
abe este eronat  

 

Scrie cursiv (cu italice)  principiul non bis in idem ital. 

Scrie cu drepte (normale)  respectarea standardelor de 
acurate e i de conformitate 

maigre  /  roman 

Scrie cu litere de rând 
(minuscule) 

 EUROPOL b.d.c. /   l.c. 

Scrie cu verzale (majuscule)  Cese CAP 

Scrie cu aldine (grase, bold)  Fuziuni i diviz ri 
În cazul unei fuziuni sau al

gras  /  bold 

Scrie la um r (ca exponent)  trimitere la nota (1)    

Scrie ca indice  volumul de CO2    

Corectat din gre eal   acordul euro-mediteraneean bon 

NB: — Fiecare semn de corectur  aplicat în text trebuie reluat pe marginea paginii.  
 — Instruc iunile sau comentariile trebuie încercuite (pentru a evita tip rirea acestora). 
 — Dac  un cuvânt con ine mai multe erori, este preferabil s  fie rescris în întregime. 
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