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LUCRARE DE LICENŢĂ  (corp 26 bold) 
 

Titlul lucrării (centrat pe cel mult două rânduri)  

(corp 20 bold) 
(Pe trei rânduri doar cu aprobare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonator ştiinţific: (corp 16) 

(Exemplu: Prof., Conf., Lector univ. dr. Prenume Nume) (corp 16 bold) 

 

 

               Absolvent: (corp 14) 

               Nume Prenume (corp 14 bold) 
 

 

 

 

 

 

Sesiunea iunie 2017 (corp 14 bold) 

 



 

Date tehnice: 

 

- 40-50 pagini 

- corp 12, Times New Roman 

- 2,5 cm stânga 

- 1,5 cm dreapta 

- 2 cm sus 

- 2 cm jos 

- 1,5 cm la rând 

- titlul de capitol se scrie pe pagină nouă la 6 cm de sus 

- numerotarea capitolelor şi a subcapitolelor cu cifre arabe: capitolele – 

litere mari corp 16 bold, subcapitolele – litere mici corp 14 bold 

- notele de subsol corp 9 (cel puţin 20 note de subsol) 

- cartonată sau spiralată 

- se prezintă două exemplare la data stabilită 

 

Lucrarea conţine: 

        

 

- Introducere  5 - 10% din volumul total al lucrării 

- Capitolul 1 (2-3 subcapitole) 

- Capitolul 2 (2-3 subcapitole) 

- Capitolul 3 (2-3 subcapitole) 

- Concluzii 2-3 pagini 

- Anexele pot conţine: texte de arhivă, interviuri, chestionare, sondaje, texte 

legislative, imagini 

- Bibliografia va conţine un număr rezonabil de titluri adecvate conţinutului 

lucrării, în urma discuţiei cu îndrumătorul de lucrare şi va cuprinde 

următoarele categorii de titluri:  

1. Acte normative, unde este cazul. 

2. Lucrări fundamentale 

3. Autori români şi străini 

4. Publicaţii periodice (reviste, ziare, etc.). 

5. Site-uri 

6. Alte referinţe dacă este cazul      

 

Când lucrarea conţine şi studiu de caz acesta poate să ocupe între 30 -50% 

din volumul lucrării. 
 

 

 

 



Cum se redactează bibliografia pe secţiuni – exemple 

 

1. Autori şi străini din literatura de specialitate, în ordine alfabetică  

 

a) Pentru autor unic: Randall, David, Jurnalistul universal. Ghid practic 

pentru presa scrisă, Iaşi, Polirom, 1998. 

b) Pentru autor colectiv: Dragomir, Otilia (coord.), Femei, cuvinte şi 

imagini,Iaşi, Polirom, 2002. 

c) Pentru mai mulţi autori: Vrânceanu, Angela; Călăraşu, Cristina; Ionescu-

Ruxăndoiu, Liliana; Mancaş, Mihaela; Pană-Dindelegan, Gabriela,  

Dicţionarul general de ştiinţe ale limbii, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1997. 

 

2. Articole de reviste/ziare 

 

Ralea, Mihai, Rasputinism, Viaţa românească, nr.12,1928, pp.332-340. 

 

3. Emisiuni radio şi TV 

 

Robert Turcescu, Radio Europa FM, În dialog cu ascultătorii,15 

februarie, ora 15. 

 

4. Internet 

 

Hervé Contan-Bégarie, Géopolitique-Géostrategie,  

http://www.raleightavern.org/geopolitics.htm/15.09.2009 

 

  

5. Documente, acte normative 

 

a) Constituţia României, în M.O., partea I, nr. 758/29.10.2003, 

republicată. 

b) Legea nr. 13/07.02.2008 privind ratificarea Tratatului de la Lisabona 

de modificare a Tratatului Uniunii Europene şi a Tratatului de 

Instituire a Comunităţii Europene în M.O. nr. 107/12.01.2008.   

 

 

 

 

 

  

 

http://www.raleightavern.org/geopolitics.htm/15.09.2009

