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  CICLUL II DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

 
 

 

GGHHIIDDUULL  DDEE  EELLAABBOORRAARREE  AA    

LLUUCCRRĂĂRRIILLOORR  DDEE  DDIISSEERRTTAAŢŢIIEE  PPEENNTTRRUU  AANNUULL  

UUNNIIVVEERRSSIITTAARR  22002211//22002222  
  

 
 

ÎN ATENŢIA MASTERANZILOR DIN ANUL TERMINAL ŞI A CADRELOR 

DIDACTICE ÎNDRUMĂTOARE DE LUCRĂRI DE DISERTAŢIE 
  

  

FORMA DE PREZENTARE: 
 

 Absolvenţii de la cursurile universitare de masterat care susţin examenul de disertaţie la 

Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, vor prezenta la înscriere 

Lucrarea de Disertaţie, culeasă pe calculator cu toate semnele diacritice, listată pe ambele feţe, pe 

format A4, într-un exemplar însoţită de CD-ul după care s-a listat lucrarea. 

 Se recomandă folosirea editorului WORD 2000, XP sau 2003 cu caractere româneşti. Pentru 

a avea acces la litere specifice limbii române (ă, â, î, ş, ţ) se va utiliza fontul Times New Roman 

folosindu-se caractere de 16 pentru titluri şi 14 pentru text. Lucrarea va fi redactată la 1 rând, 

justify. 

 

STRUCTURA LUCRĂRII: 
  

 Lucrarea va fi împărţită în: părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, subparagrafe, dar nu mai 

mult de 4 grade de titluri. 

Logica titlurilor este următoarea: cuprins, introducere, capitole, concluzii, anexe, 

bibliografie. 

Orice titlu se va scrie centrat, cu majuscule şi va fi precedat de un simbol numeric începând 

cu cifra 1, urmată de un punct, dacă este cazul, vor urma şi alte cifre, despărţite între ele prin 

puncte, în funcţie de gradul titlului subordonat, cu excepţia cuprinsului, introducerii, anexelor şi 

bibliografiei, care nu vor fi numerotate, (exemplu: 1. Capitolul; 1.1. Subcapitolul; 1.1.1. Paragraful; 

1.1.1.1. Subparagraful). 
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Dacă lucrarea conţine anexe, acestea se vor amplasa la sfârşitul lucrării şi nu pe capitole. 

Anexele trebuie să aibă titlu şi vor fi numerotate, iar trimiterile din text, la anexe, se vor face ca şi în 

cazul figurilor şi tabelelor indicând numărul anexei. Lucrările de disertaţie vor avea minim 50 de 

pagini. 

Cuprinsul lucrării, pe capitole, subcapitole, pagina etc., se va pune la începutul lucrării 

imediat după pagina care cuprinde titlul. 

Înainte de pagina de titlu vor fi lăsate două file albe, care nu vor fi numerotate. 

Capitolul 1 trebuie să înceapă pe o pagină impară. 

 

MATERIALUL ILUSTRATIV: 
  

  Figurile trebuie să aibă un contrast foarte bun, fiind de preferat ca ele să nu depăşească 

formatul de text al paginii la care va tipărit. 

Figurile se numerotează pe capitole (exemplu: prima figură din capitolul 1, Figura nr. 1.1, 

prima figură din capitolul 2, Figura nr. 2.1). Legenda şi numărul figurii se culeg cu corp mic. 

 Trimiterile din text la figură se vor face, scriind drept cuvânt "figura" urmat de numărul ei 

(exemplu: Figura nr. 1.1). 

 

 MATERIALUL TABELAR: 
  

  Se vor evita pe cât posibil tabelele mari, care depăşesc în lăţime formatul paginii de text la 

care va fi tipărit. În situaţia în care există tabele mari, acestea se vor constitui ca anexe. 

 Tabelele dintr-o lucrare trebuie să aibă o prezentare unitară. Fiecare tabel trebuie să fie 

numerotat şi să aibă titlu. Titlul se scrie drept şi centrat deasupra tabelului. Numerotarea tabelului se 

face în partea dreaptă deasupra titlului. 

 Tabelele se numerotează pe capitole (exemplu: primul tabel din capitolul 1, Tabelul nr. 1.1, 

primul tabel din capitolul 2, Tabelul nr. 2.1). 

 Trimiterile din text la tabel se vor face, scriind drept cuvânt "tabelul" urmat de numărul lui 

(exemplu: Tabelul nr. 1.1). 

 Dacă există tabele care cuprind note, acestea se vor scrie imediat după tabel, în partea 

stângă. Dacă datele din tabel sunt preluate dintr-o sursă, aceasta va fi precizată imediat după tabel 

(eventual după notă), în partea stângă. 

 Exemplu de tabel: 

 

Tabelul nr. 1.1 

Titlul tabelului 

 

    

    

*Nota 

Sursa: 

 

 ELABORAREA ANEXELOR: 
 

 Anexele se plasează după concluziile lucrării. 
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 Fiecare anexă trebuie să fie numerotată şi să aibă titlu. Titlul se scrie drept şi centrat 

deasupra anexei. Numerotarea anexei se face în partea dreaptă deasupra titlului.  

 Trimiterile din text la anexă se vor face scriind drept cuvânt "anexa" urmat de numărul ei 

(exemplu: Anexa nr. 1).  

 Anexa prezintă aceleaşi caracteristici ca şi tabelul prezentat mai sus. 

 

 REFERINŢE BIBLIOGRAFICE: 
 

 Bibliografia se plasează la sfârşitul lucrării, după anexe. 

 De regulă, titlurile bibliografice se scriu în ordinea alfabetică a numelor autorilor, 

numerotându-se cu cifre arabe urmate de punct, când sunt doi sau mai mulţi autori pentru o lucrare, 

regula referitoare la ordinea alfabetică este valabilă doar pentru primul nume. 

 Trimiterile din text la bibliografie se fac scriind drept, între paranteze, numărul de ordine a 

lucrării şi eventual pagina, exemplu (3, pag. 191) sau numele autorului şi anul apariţiei (Mihail 

Udroiu, 2020). 

 Dacă o lucrare conţine note de subsol, acestea se vor marca într-un singur mod (cu cifre 

arabe). Toate notele menţionate pe o pagină trebuie să se regăsească în subsolul paginii respective. 

 De regulă, ordinea datelor este următoarea: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării, 

editura, localitatea, anul, pagina. 

 

REGULI  ANTIPLAGIAT: 

 
Lucrarea de disertație trebuie să fie originală și să respecte regulile de evitare a plagiatului. 

Principalele modalități prin care poate fi evitat plagiatul sunt: 

1.Menţionarea în text a autorului și a lucrării din care este preluat citatul; 

2.Încadrarea citatului între ghilimele și menționarea autorului și a lucrării din care este 

preluat citatul în notă de subsol; 

3.Menţionarea autorului și a lucrării din care este preluat citatul la bibliografie; 

4.Menţionarea sursei în cazul preluării tabelelor și a graficelor. 

Exemplu de respectare a regulilor antiplagiat: 

Pornind de la definiția plagiatului, din Legea nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită 

în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare: 

"Plagiatul reprezintă însușirea ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, rezultatelor sau 

textelor unei alte persoane, indiferent de calea prin care acestea au fost obținute, prezentându-le 

drept creație proprie", este necesar ca lucrarea de disertație să fie originală și să respecte prevederile 

Legii educației naționale nr. 1/2011, cu completările și modificările ulterioare, Ordinul Ministrului 

Educației Naționale privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a 

examenelor de licență/diplomă și disertație și Regulamentul propriu de organizare și desfășurare a 

examenului de disertație la Facultatea de Drept. 

 Suplimentar, regulile de evitare a plagiatului sunt disponibile și pot fi verificate la adresa: 

http://www.indiana.edu/%7Ewts/pamphlets/plagiarism.shtml, reguli aplicate de Indiana University 

Bloomington, universitate clasată în anul 2012 pe locul 84 în Top 500 Shanghai. 
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OBȚINEREA RAPORTULUI DE ORIGINALITATE: 

 
Lucrările de disertație trebuie să aibă un conținut original. Procentul de similitudine acceptat 

în cadrul Universității Europeană "Drăgan" din Lugoj este de maxim 30%. 

Înscrierea la examenul de disertație este condiționată de obținerea de către masterand a unui 

Raport de originalitate care să nu depășească procentul de similitudine maxim admis. Universitatea 

Europeană "Drăgan" din Lugoj utilizează pentru verificarea originalității lucrărilor de disertație 

platforma "Plagiarism Detector", pusă la dispoziția masteranzilor în mod gratuit pe calculatoarele 

universității (Laborator de Informatică, Centru de Cercetare, Bibliotecă). 

 

                    MACHETĂ                                         MACHETĂ  

                     COPERTĂ                                PRIMA PAGINĂ DIN INTERIOR 

 

                        MODEL                                                          MODEL 
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