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1. Structura lucrării de licență / disertației de masterat

Lucrarea de licență / disertația de masterat este structurată pe capitole și include, 
obligatoriu, elementele de mai jos, în această ordine: 

1. Coperta (vezi Anexa 1.1. și/sau Anexa 1.2.) 
model editabil copertă, format Word: lucrare de licență | disertație

2. Pagina de titlu (vezi Anexa 2.1. și/sau Anexa 2.2.) 
model editabil pagină de titlu, format Word: lucrare de licență | disertație

3. Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării de licență
(vezi Anexa 3.) – descarcă de aici documentul standard, în format Word, editabil;

4. Cuprins – cuprinsul lucrării de licență va include titlurile capitolelor și ale sub-
capitolelor / subpunctelor, însoțite de numărul paginii la care acestea încep (vezi
Anexa 4.)

5. Argument (nu se numerotează, vezi Anexa 4.) – se menționează, legat de tema de
cercetare abordată:

a. motivația alegerii temei;
b. relevanța științifică;
c. gradul de noutate;
d. obiectivele generale propuse;
e. ipotezele de lucru, strategia de cercetare și metodologia utilizată;
f. planul lucrării, urmând structura capitolelor și legătura dintre ele;
g. limitele identificate (confidențialitatea datelor, lipsa accesului la surse bi-

bliografice etc.).
6. Capitole și subcapitole / subpuncte – capitolele se numerotează crescător, cu

litere romane (I., II., III., etc.), iar subcapitolele cu litere arabe (1.1., 1.2., 1.2.1., …
2.3. etc.) (vezi Anexa 4.);

7. Concluzii (nu se numerotează, vezi Anexa 4.) – se menționează principalele con-
cluzii ale lucrării pornind de la ipotezele de lucru enumerate la Argument, punc-
tul personal de vedere legat de rezultatele obținute în urma cercetării întreprin-
se în lucrare, dar și posibilele direcții viitoare de cercetare pe tema de studiu și
deschiderile pe care aceasta poate să le ofere;

8. Anexe (nu se numerotează, vezi Anexa 4.) – dacă este cazul, anumite elemente
(imagini, scheme, grafice, tabele etc.) sau grupuri de elemente care ar încărca
prea mult structura capitolelor sunt trecute la anexe;

9. Bibliografie (nu se numerotează, vezi Anexa 4.) – conține lista (alfabetică) a tu-
turor surselor bibliografice (cărți, articole științifice, articole din periodice, surse
electronice, pagini de internet etc.) utilizate în redactarea lucrării.

https://litere.utcluj.ro/files/documente/FL-Coperta-Lucrare-de-licenta.docx
https://litere.utcluj.ro/files/documente/FL-Coperta-disertatie.docx
https://litere.utcluj.ro/files/documente/FL-Pagina-titlu-lucrare-licenta.docx
https://litere.utcluj.ro/files/documente/FL-Pagina-titlu-disertatie.docx


2. Tehnoredactarea lucrării de licență / disertației

a. Număr minim de pagini: lucrare de licență: 60; disertație: 50.

b. Numerotarea se face începând cu pagina de titlu, dar numărul de pagină se afișează
doar începând cu Argumentul. Numărul de pagină apare la subsol, centrat, Times New 
Roman, dimensiune: 12. 

c. Paginile se imprimă doar pe față;

d. Se utilizează obligatoriu diacriticele specifice limbii în care este redactată lucrarea
(pentru limba română, ă, î, â, ș, ț); 

e. Formatarea paginii:

- dimensiune hârtie: A4; 
- marginile paginii: 

o stânga: 2,5 cm;
o dreapta: 2 cm;
o sus: 2 cm;
o jos: 2 cm.

f. Formatare text (font și paragraf):

- font: Times New Roman; 
- spațiere între rânduri (interlinie): 1,5 rânduri (pentru font de 12) sau 1 rând 

(pentru font de 14); 

Element text 
Dimensi-
une font: 

Stil font: Formatare paragraf: 

Titlu capitol 16 Aldin (Bold) Centrat 

Titlu subcapitol 14 Aldin Cursiv (Bold Italic) Stânga 

Titlu sub-subcapitol 14 Cursiv (Italic) Stânga 

Text / text 12 / 14
Obișnuit (Regular), Cursiv 

(Italic) pentru a evidenția ex-

presii, Titluri cărți, etc. 

Stânga-dreapta (Justified), 

indentare specială prima 

linie (alineat): 1 cm 

 liste cu marcatori

sau numerotare
12 

Obișnuit (Regular), Cursiv 

(Italic) pentru evidențiere. 

Stânga-dreapta (Justified), 

indentare stânga: 1 cm 

Note de subsol 10 

Obișnuit (Regular), Cursiv 

(Italic) pentru a evidenția ex-

presii, Titluri cărți, etc. 

Stânga 

Bibliografie 11 

Obișnuit (Regular), Cursiv 

(Italic) pentru a evidenția Ti-

tluri, etc. 

Stânga 

g. Formatare legendă tabel (Times New Roman, 11): tabelele se numerotează cu 2 ci-
fre, prima fiind dată de numărul capitolului în care se regăsește tabelul, iar cea de a do-
ua de numărul tabelului din respectivul capitol. Legenda tabelului (numărul și titlul) se 
afișează deasupra acestuia, centrat. Dacă datele din tabel au fost preluate dintr-o sursă, 
aceasta se precizează sub tabel, aliniat stânga-dreapta. 



Exemplu: 
Tabel 1.3. Titlu tabel 

Sursa: Numele autorului (autorilor), Titlul cărții, localitatea, editura, anul, pagina. Pentru surse online, 

Numele autorului, „Titlul articolului”, adresa completă către materialul folosit, data accesării. 

h. Formatarea legendei figurilor (imagini, scheme, grafice, etc.) (Times New Roman, 11, cen-

trat): ca și în cazul tabelelor, se numerotează cu 2 cifre,  prima fiind dată de numărul capito-
lului în care se regăsește figura, iar cea de a doua de numărul figurii din respectivul ca-
pitol. Legenda figurii (numărul și titlul) apar dedesubt, centrat. Dacă figura a fost prelu-
ată dintr-o sursă, aceasta se precizează sub legenda ei, aliniată stânga-dreapta; 

Exemplu: 

Figura 3.4. Titlu 

Sursa: Numele autorului (autorilor), Titlul cărții, localitatea, editura, anul, pagina. Pentru surse online: 

Numele autorului, „Titlul articolului”, adresa completă către materialul folosit, data accesării.  

i. Referințele bibliografice (trimiterile în text la sursele bibliografice utilizate – la no-
tele de subsol, între paranteze etc.) se realizează conform recomandărilor specifice fie-
cărui domeniu de studiu și urmărind indicațiile coordonatorului științific al lucrării. 

Titlu 

Valoare 1 

Valoare 2 

Valoare 3 

Valoare 4 



Programul de studii: DENUMIREA PROGRAMULUI 

LLUUCCRRAARREE  DDEE  LLIICCEENNȚȚĂĂ  

COORDONATOR,  ABSOLVENT, 
Grad didactic. Prenume NUME Prenume NUME 

22001188

Anexa 1.1. Model copertă lucrare de licență (coperta IV, coperta I)



Programul de studii: DENUMIREA PROGRAMULUI 

DDIISSEERRTTAAȚȚIIEE  DDEE  MMAASSTTEERRAATT  

COORDONATOR,  ABSOLVENT, 
Grad didactic. Prenume NUME Prenume NUME 

22001188

Anexa 1.2. Model copertă disertație de masterat (coperta IV, coperta I)



Programul de studii: DENUMIREA PROGRAMULUI 

TTIITTLLUULL  LLUUCCRRĂĂRRIIII  DDEE  LLIICCEENNȚȚĂĂ  

COORDONATOR,  ABSOLVENT, 
Grad didactic. Prenume NUME Prenume NUME 

22001188

Anexa 2.1. Model prima pagină lucrare de licență



Programul de studii: DENUMIREA PROGRAMULUI 

TTIITTLLUULL  DDIISSEERRTTAAȚȚIIEEII  DDEE  MMAASSTTEERRAATT  

COORDONATOR,  ABSOLVENT, 
Grad didactic. Prenume NUME Prenume NUME 

22001188

Anexa 2.2. Model prima pagină disertație de masterat



DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE  

PRIVIND AUTENTICITATEA LUCRĂRII DE LICENȚĂ / DISERTAȚIE 

Subsemnatul_________________________________________________________________, 

legitimat cu _______ seria ______nr. _________, CNP ______________________________________, 

absolvent al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul Universitar din Baia Mare, Facultatea de 

Litere, programul de studii _____________________________, promoţia _____________, în calitate 

de autor, declar pe propria  răspundere că lucrarea de licență / disertația de masterat, cu titlul 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

este rezultatul propriei activități intelectuale, pe baza cercetărilor mele și pe baza informațiilor 

obținute din surse care au fost citate în textul lucrării și în bibliografie. 

Declar că această lucrare nu conține porțiuni plagiate, iar sursele bibliografice au fost folosite 

cu respectarea legislației române și a convențiilor internaționale privind drepturile de autor. 

Declar, de asemenea, că această lucrare nu a mai fost prezentată în fața unei alte comisii de 

examen de licență/masterat. 

În cazul constatării ulterioare a unor declarații false, voi suporta sancțiunile administrative, 

respectiv anularea examenului de licență/disertație. 

Baia Mare  Autor, (Prenume, Nume)  Semnătura 

Data: ________ _____________________ __________ 

Anexa 3. Model declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării



Anexa 4. Exemplu de redactare a unui cuprins cu 3 niveluri 

Cuprins 

Argument ....................................................................................................................................... 3 

Capitolul I. Titlu capitol ............................................................................................................... 7 

1.1. Subcapitol ............................................................................................................................. 9 

1.2. Subcapitol ........................................................................................................................... 14 

1.2.1. Subpunct ...................................................................................................................... 16 

1.3. Subcapitol ........................................................................................................................... 18 

Capitolul II. Titlu capitol ........................................................................................................... 20 

2.1. Subcapitol ........................................................................................................................... 22 

2.1.1. Subpunct ...................................................................................................................... 24 

2.1.2. Subpunct ...................................................................................................................... 26 

2.1.3. Subpunct ...................................................................................................................... 29 

2.2. Subcapitol ........................................................................................................................... 31 

2.3. Subcapitol ........................................................................................................................... 35 

2.4. Subcapitol ........................................................................................................................... 40 

2.5. Subcapitol ........................................................................................................................... 43 

Capitolul III. Titlu capitol .......................................................................................................... 48 

3.1. Subcapitol ........................................................................................................................... 52 

3.2. Subcapitol ........................................................................................................................... 57 

3.3. Subcapitol ........................................................................................................................... 62 

Concluzii ...................................................................................................................................... 65 

Anexe (dacă este cazul) ................................................................................................................ 68 

Bibliografie .................................................................................................................................. 72 




