
RECOMANDĂRI PENTRU ÎNTOCMIREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ 
 
Lucrarea de licență se predă secretarului comisiei de licență însoțită de următoarele documente: 

 CD cu forma Pdf a lucrării de licență în vederea verificării plagiatului  

 Referatul coordonatorului științific 

 Declarație că lucrarea nu este plagiată  

 Referat de avizare, în cazul lucrărilor de licență, care se realizează în afara Facultății de 
Biologie 

 
I. STRUCTURĂ 
 

Lucrarea de licenţă trebuie să păstreze structura unei lucrări ştiinţifice publicabile într-o revistă de 
specialitate. 

NU este obligatoriu ca lucrările de licenţă elaborate în Facultatea de Biologie să includă parte experimentală. 
Ca urmare, NU vor fi depunctate cele ce reprezintă studii din literatura de specialitate. 

Toate lucrările de licență trebuie să reprezinte interpretarea proprie, prelucrată, a informaţiilor din literatura 
de specialitate, şi NU simpla traducere a documentaţiei dintr-o limbă străină în limba română. 

 
 

A. Pentru lucrările fără parte experimentală se recomandă următoarea structură: 
 

1. Introducere, trebuie să se termine cu precizarea scopului/obiectivelor 
2. Stadiul actual al cunoașterii (aspecte teoretice și experimentale, metodologie, analiza și 

compararea datelor din literatura de specialitate) 
3. Concluzii 
4. Bibliografie (minim 30 de titluri bibliografice) 

 
 

Se recomandă ca aceste capitole să păstreze proporţia de dimensiune dintr-un articol de sinteză din 
literatura de specialitate. 

 
 

B. Pentru lucrările cu parte experimentală se recomandă următoarea structură: 
 

1. Introducere, trebuie să se termine cu precizarea scopului/obiectivelor 
2. Aspecte teoretice (ale problematicii abordate) 
3. Materiale şi Metode 
4. Rezultate şi Discuţii 
5. Concluzii 
6. Bibliografie 

 

Se recomandă ca aceste capitole să păstreze proporţia de dimensiune dintr-un articol original din literatura 
de specialitate. 

 
Atât lucrările fără parte experimentală cât și cele cu parte experimentală vor avea între 50 și 70 de 
pagini. 
 
II. RECOMANDĂRI GENERALE 
 

Conţinutul ştiinţific al lucrării de licenţă reprezintă cel mai important aspect al lucrării de licenţă. 
 

Lucrarea trebuie să fie scrisă într-un stil clar, concis, respectînd criteriile generale de utilizare a limbii 
române, precum şi terminologia specifică domeniului de licență. 
 

Bibliografia 
- toate titlurile bibliografice să fie citate în text, astfel:  

o pentru indicaţiile cu autor unic se citează numele primului autor, anul (de ex., Stan, 2001),  
o pentru indicaţiile cu doi autori se citează numele primului și celui de al doilea autor, anul (de 

ex., Stan și Popescu, 2001)  
o pentru indicaţiile cu mai mulţi autori se citează numele primului autor și colab.”, anul (de ex., 

Stan şi colab., 2001) 
- să existe o listă bibliografică corectă, completă şi numerotată. Indicațiile bibliografice vor fi listate în 

ordinea alfabetică a autorilor, astfel: 

o Articole din reviste:  Autor/autori, anul, titlul articolului, revista (cu prescurtarea internațională) 
în italice, volumul, pagini. 

 Ghosh S., Marchand V., Gaspar I., Ephrussi A., 2012. Control of RNP motility and 
localization by a splicing-dependent structure in oskar mRNA. Nat. Struct. Mol. Biol. 19, 
441-449.  

o Capitole din cărti: Autor/autori, anul, titlul capitolului, titlul cărții, editorii cărții, Editura, paginile. 



 Fyffe J., Wilson K., 2010. Principles of clinical biochemistry. În: Principles and 
Techniques of Biochemistry and Molecular Biology, Wilson K., Walker J., (eds), 
Cambridge University Press, 625-659. 

o Cărți: Autor/autori, anul, titlul, editura 
 Cain M.L., Bowman W.D., Hacker S.D., 2011. Ecology, Sinauer Associates, Inc. 

 
 

Figuri şi tabele 

 toate figurile se numerotează; separat, se numerotează şi toate tabelele. Toate figurile și 
tabelele se regăsesc în text. 

 legendele figurilor/tabelelor să fie complete şi, dacă este cazul, cu trimitere bibliografică 

 textul din interiorul figurilor să fie în limba română 
 
III. TEHNOREDACTARE 
 

Format: Lucrarea se printează pe hârtie albă, format A4; se scrie cu font Times New Roman 12pt cu 
diacritice specifice limbii române, la 1,5 rânduri, toate marginile de 2,5 cm, textul se aliniază justified. 
 

Lucrarea trebuie să includă o copertă interioară şi un cuprins. 
Toate paginile lucrării se numerotează pornind de la pagina de cuprins. 
 
IV. SUSŢINEREA PUBLICĂ A LUCRĂRII DE LICENŢĂ 
 
Format - Microsoft PowerPoint, salvat ca fişier ppt în Microsoft 2003. Prezentarile vor fi salvate cu numele și 
prenumele studentului dupa modelul: Ionescu_Alexandru 

 
Durata - 10 min + 5 min întrebări / comentarii 
 
V. TERMEN 
 

Lucrarea de licență se predă secretarului comisiei de licenţă cu 3 zile înainte de începerea examenului de 
licenţă.  
 
Fişierul ppt cu prezentarea lucrării se trimite pe mail la secretarul comisiei de licenţă. 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Keith%20Wilson&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=John%20Walker&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Michael-L.-Cain/e/B001HCVKHC/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=William%20D.%20Bowman&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Sally%20D.%20Hacker&search-alias=books&sort=relevancerank

