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GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA 

LUCRĂRII DE LICENŢĂ 

 

 



 

INTRODUCERE – CADRUL GENERAL 

 

 

În conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire 

la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, examenul de licenţă este compus din două 

probe: 

a) evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; 

b) prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă. 

Fiecare student al Facultăţii de Drept și Științe Sociale, din cadrul Departamentului de  

Educaţie Fizică şi Sport, Specializarea Educație Fizică și Sport/Specializarea Kinetoterapie și 

Motricitate Specială are obligaţia de a-şi alege tema lucrării de licenţă şi cadrul didactic 

coordonator, respectând, pe parcursul elaborării şi prezentării lucrării, cerinţele impuse de 

prezentul ghid şi de indicaţiile cadrului didactic îndrumător (coordonatorul științific este un 

cadru didactic de specialitate). Deoarece elaborarea lucrării presupune o perioadă relativ 

îndelungată pentru documentare și redactare, studenții au obligația să-și aleagă în timp util tema 

licenței și coordonatorul științific. Lista temelor nu este restrictivă, atât profesorul cât și studentul 

pot propune teme din specializarea în care susțin examenul, urmând ca temele să fie definitivate 

cu acordul coordonatorului științific prin semnarea unei cereri (cerere pentru alegerea temei de 

licență). Alegerea temei trebuie făcută având în vedere posibilitățile de documentare teoretică și 

faptică necesare întocmirii lucrării de licență pe tema aleasă, intențiile de viitor oferite de 

oportunitățile de angajare pe piața muncii.  Alegerea coordonatorului științific are la bază o bună 

comunicare anterioară existentă între acesta și student, totodată respect și apreciere reciprocă. 

Finalizarea alegerii temei şi a coordonatorului ştiinţific este realizată prin obţinerea 

acceptului acestuia şi aprobarea din partea decanatului dovedit prin cererea pentru alegerea 

temei de licență (anexa 1), întocmită de student și semnată de coordonatorul ştiinţific. Cererea 

se completează/semnează în două exemplare şi se depune la biroul departamentului până la data 

de 1 noiembrie a anului final de studiu. 

Prezentul ghid este un document elaborat de Departamentul de Educațe Fizică și Sport 

având următoarele obiective: 

• eficientizarea activităţilor de coordonare a lucrărilor de licenţă; 

• facilitarea redactării corecte de către student a lucrării de licenţă; 

• creşterea nivelului calitativ al lucrărilor de licenţă; 



• evaluarea gradului de pregătire a absolvenților care susțin lucrarea de licență, în baza 

unui sistem unitar de referință. 

În vederea atingerii obiectivelor enunţate anterior, prezentul ghid conţine: 

• informaţii referitoare la structura lucrării de licenţă (CAPITOLUL I); 

• reguli de redactare a lucrării de licenţă (CAPITOLUL II); 

• reguli de prezentare a lucrării de licenţă (CAPITOLUL III); 

Ghidul, împreună cu şabloanele utilizate pentru redactarea lucrării de licenţă, vor fi 

publicate pe site-ul univeristății şi va fi diseminat de către cadrele didactice coordonatoare 

tuturor studenţilor pe care acestea îi îndrumă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL I 

STRUCTURA LUCRĂRII DE LICENŢĂ 

 

Lucrarea de licență este o lucrare de sinteză, prezentată în formă scrisă și executată în 

baza cunoștințelor/capacităților acumulate de student, elaborată prin activitatea de cercetare 

independentă. 

Elaborarea lucrării de licență reprezintă etapa finală de instruire a studenților în cadrul 

instituțiilor de învățământ superior și aduce următoarele competențe studenților: 

• comunicarea științifică și scrisă (elaborarea lucrării) şi prezentarea orală a acesteia; 

• executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și independență 

profesională; 

• analiza reflexivă a propriei activități de cercetare dublată de diagnoza nevoilor de 

formare; 

• asumarea responsabilității etice pentru rezultatele obținute; 

• identificarea problemei de cercetare cu formularea ipotezei de lucru și proiectarea 

activității de cercetare. 

În elaborarea lucrării de licență este necesar ca studentul, asistat de coordonator, să 

parcurgă etapele: 

• încadrarea temei alese într-un domeniu mai larg; 

• stabilirea unei bibliografii care să cuprindă lucrări de referință accesibile absolventului; 

• selectarea informațiilor relevante din materialul documentar adunat; 

• elaborarea planului lucrării; 

• realizarea și redactarea lucrării; 

• revizuirea finală; 

• printarea. 

Lucrarea de licenţă este structurată pe capitole şi include următoarele elemente 

obligatorii: 

a. Copertă – informaţiile care trebuie să apară pe coperta lucrării de licenţă sunt 

prezentate în șablonul de la sfârșitul ghidului; 

b. Pagina de titlu – informaţiile care trebuie să apară în pagina de titlu a lucrării de 

licenţă sunt prezentate în șablonul de la sfârșitul ghidului; 

c. Cuprins – lucrarea de licenţă va avea un cuprins care să conţină cel puţin titlurile 

tuturor capitolelor însoţite de numărul paginii la care începe fiecare ; 



d. Lista abrevierilor  – în cazul în care lucrarea de licenţă conține abrevieri, acestea 

vor fi prezentate, imediat după cuprins, sub forma unor liste care conţin denumirea fiecărui 

element abreviat; 

e. Lista tabelelor/figurilor şi graficelor – în cazul în care lucrarea de licenţă conţine 

tabele, figuri şi/sau grafice, acestea vor fi prezentate, imediat după cuprins, sub forma unor liste 

(separat pentru fiecare în parte); 

f. Introducere – aceasta va conţine motivaţia alegerii temei şi gradul de 

noutate/actualitate a temei şi contribuţii potenţiale ale lucrării, precum şi limitele sau 

delimitarea ariei de studiu. Introducerea nu se numerotează (se numerotează exclusiv 

capitolele); 

g.  Capitole – lucrarea de licenţă va conţine capitole numerotate crescător (cu cifre 

romane), fiecare putând să aibă, în partea finală, o secţiune de concluzii, care să sintetizeze 

informaţiile şi/sau rezultatele prezentate în cadrul acelui capitol, totodată acestea pot avea la 

rândul lor subcapitole; 

h. Concluzii – în această parte a lucrării de licenţă se regăsesc cele mai importante 

concluzii din lucrare, opinia personală privind rezultatele obţinute în lucrare, precum şi 

potenţiale direcţii viitoare (propuneri) de cercetare legate de tema abordată. Concluziile 

lucrării nu se numerotează (nu reprezintă capitol al lucrării); 

i. Bibliografie – este ultima parte a lucrării şi va conţine lista tuturor surselor de 

informaţie utilizate de către absolvent pentru redactarea lucrării de licenţă. Bibliografia nu se 

va numerota (nu reprezintă capitol al lucrării); 

j. Anexe (dacă este cazul) – acestea apar într-o secţiune separată, care nu se numerotează 

(nu reprezintă capitol al lucrării). Fiecare anexă se va menţiona cel puţin o dată în textul lucrării. 

Anexele se numerotează crescător (Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, etc). 

k. Declaraţie pe propria răspundere pentru examenul de licență – lucrarea de licenţă 

va conţine o declaraţie pe propria răspundere a absolventului, datată şi semnată în original, din 

care să rezulte că lucrarea îi aparţine, nu a mai fost niciodată prezentată şi nu este plagiată 

(anexa 2). 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL II 

REGULI DE REDACTARE A LUCRĂRII DE LICENŢĂ 

 

➢ Structura lucrărilor de licență: 

Studenții ambelor specializări au la dispoziție două abordări în vederea întocmirii 

lucrării de licență: una care include o cercetare proprie și o a doua de tip eseu (review); 

 

Licențele care includ o cercetare proprie bazată pe: experiment, chestionar, 

anchetă, interviu, studiu de caz, analiza de documente, vor avea un număr maxim de 50 de 

pagini și vor fi structurate pe 5 capitole după cum urmează:  

1. Introducerea, care trebuie să cuprindă motivația alegerii temei, importanța 

temei, scopul demersului, obiectivele și ipotezele;  

2. Analiza literaturii de specialitate, care trebuie să reliefeze gradul actual al 

cunoașterii științifice pentru subiectul ales. Orice sursă citată trebuie să aibă un autor, care poate 

fi o instituție sau o persoană (sau mai multe). Nu se pot insera în textul lucrării dumneavoastră 

propoziții/paragrafe preluate integral din sursele consultate chiar dacă sunt utilizate ghilimele. 

Nu se pot prelua informații din surse neștiințifice, (ex. wikipedia, sau diverse www-uri) și 

întotdeauna studenții trebuie să-și formuleze propriile păreri în urma parcurgerii lucrărilor 

științifice din bazele de date internaționale: Google Academic, Scopus, Pub Med, etc., 

comunități științifice precum ResearchGATE sau rapoarte emise de organizații internaționale 

precum World Health Organization, UNICEF, OECD, UE, etc.;  

3. Metodologie, care trebuie să descrie în amănunt modul când, cum și cu cine a 

fost desfășurată cercetarea;  

4. Analiza și interpretarea datelor, care trebuie să prezinte în detaliu rezultatele 

obținute în urma analizei datelor colectate prin metoda descrisă în metodologie; 

5. Concluzii, trebuie să conțină prezentarea succintă a rezultatelor întregului 

demers de cercetare științifică. 

 

Licențele de tip eseu, care în mare parte se bazează pe analiza articolelor si cărților 

din literatura de specialitate vor avea un număr maxim de 30 de pagini și vor fi structurate pe 

3 capitole după cum urmează: 

1. Introducerea, care trebuie sa cuprindă motivația alegerii temei, importanța 

temei, scopul demersului, obiectivele și ipotezele; 



2. Abordarea subiectului, cu formularea unor idei proprii și susținerea lor cu 

studii întâlnite în literatura de specialitate. Este recomandată o abordare de la general la specific, 

de la global la local, etc. și trebuie să conțină cel puțin 3 subcapitole. 

3. Concluzii, trebuie să conțină prezentarea succintă a rezultatelor întregului 

demers de cercetare științifică. 

Lucrarea trebuie redactată într-un limbaj academic impersonal, caracteristic lucrărilor 

de cercetare. Nu sunt admise greşelile gramaticale de redactare (acord, punctuaţie, lexic etc.). 

Ideile prezentate trebuie să decurgă logic şi coerent din cele anterioare. Relația dintre idei 

trebuie să fie clară, iar întreaga lucrare trebuie să fie coerentă.  

Imprimarea tuturor paginilor lucrării se va realiza doar pe o față a fiecărei foi. 

Formatul întregii lucrări este A4 (nu Letter) cu următoarele elemente: 

 

➢ Formatare pagină și text 

Dimensiunile paginii: A4. 

Margini normale:   

-  sus 2 cm,  

-  jos 2 cm,  

-  stânga 2.5 cm,  

- dreapta 2 cm,  

- gutter 0 cm,  

- header 1.25 cm,  

- footer 1.25 cm.  

Textul trebuie să fie editat în Microsoft Word. Format font: limba română, diacritice, 

Times New Roman, 12 pct., justify, indentare stânga 1 cm pentru prima linie de text (spațiere 

paragraf 0 pct. înainte si 0 pct. după, spațiere rânduri 1.5). Nu se vor utiliza efecte de text. 

Capitolele se vor numerota începând cu numărul 1 și vor fi formatate conform cerințelor. 

Times New Roman, 12 pct., bold, justify, indentare stânga 1 cm, hanging 0.5 cm, spațiere 

paragraf 6 pct. înainte și 6 pct. după, spațiere rânduri single.  

Subcapitolele se vor numerota începând cu numărul capitolului 1, 2, 3, etc. urmată de 

numărul subcapitolului 1.1., 1.2., 1.3., etc. și vor fi formatate conform cerințelor. Format font: 

Times New Roman, 12 pct., italic, bold, justify, indentare stânga 1.5 cm, hanging 0.75 cm, 

spațiere paragraf 6 pct. înainte si 6 pct. după, spațiere rânduri single. 

Numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu, până la ultima pagină a 

lucrării, exceptând anexele. Numărul de pagină se inserează în subsolul paginii, centrat. 



Tabelele și formulele se vor insera centrat în text cât mai aproape posibil de referința din 

text, fiind numerotate consecutiv începând cu 1. Titlul tabelului va fi poziționat deasupra. 

 

Tabel 1 - Titlul tabelului (Format font: Times New Roman, 11 pct., bold, justify, spațiere 

paragraf 6 pct. înainte si 6pt după, spațiere rânduri single) 

 

Titlu 

Format font: Times New Roman, 10pt, bold, 

centrat, spațiere rânduri single 

Titlu 

Format font: Times New Roman, 10pt, bold, centrat, spațiere 

rânduri single 

Conținut 

Format font: Times New Roman, 10pt, 

aliniere la stânga, spațiere rânduri single 

Conținut 

Format font: Times New Roman, 10pt, aliniere la stânga, spațiere 

rânduri single 

 

Schemele, graficele, fotografiile, diagramele vor fi considerate figuri și se vor formata ca 

atare. În cazul în care cele enumerate anterior au fost preluate din lucrările altor autori se va 

menționa sursa în partea din stânga jos. Titlul figurilor va fi poziționat deasupra. 

 

Figura 1 - Titlul figurii (Format font: Times New Roman, 11 pct., bold, justify, spațiere 

paragraf 6 pct. înainte si 6pt după, spațiere rânduri single) 

 

 

Sursa: (X, 2017) 

   

➢ Bibliografia și citările 

Vor fi formatate conform cerințelor APA Sixth Edition.  

 

Citarea în text 

Se va specifica ori de cate ori va fi nevoie, o fraza putând conține mai mult de o citare. 

Se va poziționa imediat după idea preluata si se va indica autorul sau autorii și anul apariției 

lucrării citate după cum urmează (acolo unde sunt mai mult de doi autori se va folosi „et al.”):  

 



Exemple:   

a) când numele face parte din text:  

− un singur autor: X (2017), definește cercopitecul ca fiind o maimuță africană de talie 

mijlocie, cu botul turtit și cu coada lungă. 

− doi autori: X si Y (2017), definesc cercopitecul ca fiind o maimuță africană de talie 

mijlocie, cu botul turtit și cu coada lungă. 

b) când numele nu face parte din text: 

− un singur autor: Cercopitecul este definit ca fiind o maimuță africană de talie mijlocie, 

cu botul turtit și cu coada lungă (X, 2017). 

− doi autori: Cercopitecul este definit ca fiind o maimuță africană de talie mijlocie, cu 

botul turtit și cu coada lungă (X si Y, 2017). 

− mai mult de doi autori: Cercopitecul este definit ca fiind o maimuță africană de talie 

mijlocie, cu botul turtit și cu coada lungă (X, et al., 2017). 

 

Bibliografia 

Se va poziționa la sfârșitul lucrării în ordine alfabetică, în funcție de numele primului 

autor. Toate lucrările care apar la bibliografie se vor regăsi în text și viceversa. Format font: 

Times New Roman, 12, justify, indentare agățată stânga la 1 cm, spațiere paragraf 0 pct. înainte 

si 0 pct. după, spațiere la 1 rând).  

Formatul general al citării în lista bibliografică este: 

a) Pentru reviste: Numele autorului, Prima inițială. A doua inițială., (daca este cazul: 

Numele coautorului, Prima inițială. A doua inițială). (An). Titlul articolului. Titlul 

jurnalului (italic), Numărul volumului, paginile unde se regăsește articolul. doi: 

xx.xxxxxxxxxx (dacă există). 

Exemplu: 

Popescu, I. V. (2006). Utilizarea testelor statistice. Revista de statistică, 60, 55-63, doi: 

https://doi.org/10.1080/17408989.2020.1861233. 

 

 

b) Pentru cărți: Numele autorului, Prima inițială. A doua inițială., (daca este cazul: 

Numele coautorului, Prima inițială. A doua inițială). (An). Titlul cărții (italic). Locul 

apariției: Numele Editurii. 

Exemplu: 

Popescu, I. V. (2007). Utilizarea testelor statistice. București: Editura Academiei. 

 

https://doi.org/10.1080/17408989.2020.1861233


c) Pentru studii apărute în culegeri de studii, antologii, volume colective: Numele 

autorului, Prima inițială. A doua inițială., (daca este cazul: Numele coautorului, Prima 

inițială. A doua inițială). (An). Titlul studiului. În Prima inițială a editorului. Numele 

editorului (Ed. ). (daca este cazul: Prima inițială a coeditorului., Numele coeditorului). 

Titlul culegerii de studii (italic) (paginile între care e cuprins studiul). Locul apariției: 

Numele Editurii. 

Exemplu: 

Popescu, I. V. (2006). Utilizarea testelor statistice. În V. Simionescu, T. Coman (Ed.), Tehnici 

moderne de statistică (p. 115-134). București: Editura Academiei. 

 

 

d) Pentru articole sau postere prezentate la o manifestare științifică şi care nu au fost 

publicate, se va indica numele şi locul de desfășurare ale manifestării științifice, iar în 

paranteză, după an, luna sau data în care s-a desfășurat. 

Exemplu: 

Popescu, I. (2009, mai). Utilizarea testelor neparametrice. Articol prezentat la Simpozionul 

Noutăți în statistică, Cluj. 

 

 

e) Pentru teze de doctorat, masterat şi licență: 

Exemplu: 

Popescu,  I.  V.  (2006).  Utilizarea  testelor  statistice  (teză  de  doctorat).  Citită  de  la 

https://circle.ubc.ca/ 

 

 

f) Pentru lucrări care au ca autor o organizație sau instituție, se va indica în locul 

autorilor, instituția sau organizația: 

Exemplu: 

Asociația  Statisticienilor  din  România.  (2009).  Manual  de  statistică  (a  4-a  ediție). 

București: Editura Academiei. 

 

 

g) Pentru informatii preluate de pe o pagina de internet, se va indica Numele autorului, 

Prima inițială. A doua inițială., (daca este cazul: Numele coautorului, Prima inițială. A 

doua inițială). (data la care a fost consultata referința). Titlul studiului (italic). Numele 

site-ului. Link-ul către pagina respectiva 

Exemplu: 

Popescu, I. (2009 mai 01). Utilizarea testelor neparametrice. Simpozionul Noutăți în statistică. 

https://insse.ro/cms/ro/content/evenimente 

 

https://circle.ubc.ca/
https://insse.ro/cms/ro/content/evenimente


➢ Considerații generale asupra surselor 

Orice sursa citata trebuie sa aibă un autor, care poate fi o instituție sau o persoana (sau 

mai multe). Nu inserați in textul lucrării dumneavoastră propoziții/paragrafe preluate integral 

din sursele consultate chiar daca utilizați ghilimele. Orice citare care se regăsește in text trebuie 

sa aibă corespondent si in bibliografie. Nu preluați informații din surse neștiințifice, (ex. 

wikipedia, sau diverse www-uri) și întotdeauna formulați-va propriile păreri în urma parcurgerii 

lucrărilor științifice din bazele de date internaționale: Google Academic, Scopus, Pub Med, etc., 

comunități științifice precum ResearchGATE sau rapoarte emise de organizații internaționale 

precum World Health Organization, UNICEF, OECD, UE, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL III 

REGULI DE PREZENTARE A LUCRĂRII DE LICENŢĂ 

 

 

Prezentarea lucrării de licenţă în fața comisiei de examinare este cel puţin la fel de 

importantă ca şi redactarea acesteia. Nota finală obținută de către absolvent reprezintă atât 

rezultatul evaluării lucrării de către cadrul didactic coordonator (evaluare consemnată într-un 

referat), cât şi rezultatul evaluării comisiei, în urma prezentării şi susținerii acesteia de către 

absolvent. 

Reguli de prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă: 

a. Momentul şi locaţia prezentării:  

- dacă susținerea lucrării de licență va avea loc fizic: absolvenţii vor fi anunţati asupra 

datei, orei şi locaţiei unde se vor prezenta pentru a-și  susţine lucrarea de licenţă în fața comisiei. 

- dacă susținerea lucrării de licență va avea loc on-line: absolvenţii vor fi anunţati asupra 

datei, orei şi platformei unde îşi vor putea susţine lucrarea de licenţă în faţa comisiei.  

 Neprezentarea absolventului la data, ora şi locaţia/pe platforma stabilite poate atrage 

eliminarea acestuia din examenul de licenţă și totodată nepromovarea acestuia.  

b. Prezentarea lucrării de licenţă: absolventul îşi va susţine rezultatele cercetării 

realizate cu ajutorul unei prezentări multimedia concepute în PowerPoint (recomandat) sau într-

un alt format; 

d. Timp maxim de prezentare: 10 minute; 

e. Întrebări: membrii comisiei pot adresa absolventului oricâte întrebări referitoare la 

subiectul lucrării de licenţă şi/sau metodologia şi resursele folosite. 

Recomandări pentru realizarea prezentării multimedia: 

• prezentarea va conţine între 8 şi 12 slide-uri; 

• 1 slide de titlu (care va conţine cel puţin titlul lucrării, numele absolventului şi numele 

cadrului didactic coordonator); 

• 1 slide ce va conține cuprinsul prezentării; 

• 6-10 slide-uri cu text, tabele, figuri (cu ajutorul acestora se vor prezenta acele aspecte 

ale lucrării ce se doresc a fi comunicate comisiei); 

• 1-2 slide-uri ce vor conține concluziile; 

• 1 slide ce va conține bibliografia. 

 



Șablon                            

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE” ALBA IULIA 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE 

SPECIALIZAREA……………………………………………..(TNR 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCRARE DE LICENȚĂ (TNR 26) 

 

 

 

 

 

 

         Coordonator științific:  

Titlul, prenume și nume (TNR 14) 

        Student: 

Prenume și nume (TNR 14) 

 

 

 

 

Alba Iulia (TNR 14) 

Anul 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE” ALBA IULIA 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE 

SPECIALIZAREA……………………………………………..(TNR 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITLUL LUCRĂRII DE LICENȚĂ (TNR 20) 

 

 

 

 

 

 

 Coordonator științific:  

Titlul, prenume și nume (TNR 14) 

        Student: 

Prenume și nume (TNR 14) 

 

 

 

 

Alba Iulia (TNR 14) 

Anul 



Anexa 1 

 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE 

DEPARTAMENTUL.................................................................................................................. 

 

CERERE 

Subsemnatul(a)..........................................................................................................................., 

student în anul......................,  specializarea.............................................................................., 

vă rog să aprobaţi tema lucrării de 

licenţă...........................................................................................................................................  

pentru sesiunea......................................... 

Coordonarea lucrării de licenţă:................................................................................................  

 

Alba Iulia                                                                                  Se aprobă, 

Data                                                                          DECAN                        COORDONATOR 

Semnătura 

 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE 

DEPARTAMENTUL.................................................................................................................. 

 

 

CERERE 

Subsemnatul(a)..........................................................................................................................., 

student în anul......................,  specializarea.............................................................................., 

vă rog să aprobaţi tema lucrării de 

licenţă...........................................................................................................................................  

pentru sesiunea......................................... 

Coordonarea lucrării de licenţă:................................................................................................  

 

Alba Iulia                                                                                  Se aprobă, 

Data                                                                          DECAN                        COORDONATOR 

Semnătura 



Anexa 2 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ 

 

 

Subsemnatul(a)..........................................................................................................................., 

fiul lui ............................... şi al ....................................., identificat cu BI / CI seria ....... 

nr....................., eliberat de ..........................................., la data de ........................................., 

CNP ..................................................., declar pe proprie răspundere că la conceperea 

lucrării de licenţă cu titlul........................................................................................................... 

......................................................................................................................................................, 

sub coordonarea ştiinţifică a ....................................................................................................., 

nu am folosit alte surse decât cele menţionate în bibliografie, lucrarea îmi aparţine în 

întregime şi a fost redactată cu respectarea strictă a regulilor de evitare a plagiatului. 

 

 

 

Alba Iulia 

Data 

Semnătura 

 

 

 


