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RECOMANDĂRI
PRIVIND CONŢINUTUL ŞI REDACTAREA
LUCRĂRII DE LICENŢĂ – SESIUNEA IULIE 2017
1. TEMA, CONŢINUTUL ŞI STRUCTURAREA LUCRĂRII
1.1 Tema aleasă va avea un caracter aplicativ, urmărindu-se analizarea unuia sau a mai multor
aspecte ale activităţii economice a unei organizaţii sau impactul unui fenomen economic asupra
pieţei şi/sau asupra actorilor pieţei (concurenţi, consumatori). Formularea temei va conţine, implicit,
direcţia de cercetare şi modul de finalizare.
Tema lucrării de licenţă trebuie să fie din domeniul specializării absolvite.
Nu se acceptă:
 teme care au un pronunţat caracter teoretic, indiferent de natura problemei;
 teme care analizează un aspect irelevant din activitatea unei organizaţii, folosit ca
pretext, pentru a reitera importanţa deosebită a unei legi economice sau de altă natură;
 teme care nu conţin o explicaţie practică definită şi tratată clar şi distinct în lucrare.
1.2 Conţinutul lucrării trebuie să corespundă integral obiectivului stabilit prin tema aleasă.
1.3 Structura cadru a lucrării de licenţă, pe capitole, va fi următoarea:
Introducere (1 - 3 pagini)
Cap. 1: Aspecte teoretice (15 - 20 pagini)
Tratarea sintetică, documentată, a aspectelor teoretice legate de tema stabilită.
Cap. 2: Studiul de caz (30 - 40 pagini)
2.1 Prezentarea generală a societăţii comerciale, a temei sau aspectului care face
obiectul analizei (5 - 10 pagini).
2.2 Un studiu de caz, o cercetare, o analiză etc. pe un aspect concret, practic al
temei lucrării de licenţă, legat de cele mai multe ori de societatea comercială
analizată, inclusiv analiza economică corespunzătoare (25 - 30 pagini).
Cap. 3: Concluzii şi propuneri (3 - 5 pagini)
Bibliografie (1 - 2 pagini)
Anexe
1.4 În procesul elaborării lucrării de licenţă se va acorda o atenţie maximă suportului ştiinţific al
lucrării: trimiteri bibliografice, note, comentarii, explicaţii, metode de tratare etc. Pentru a putea
aprecia nivelul ştiinţific al lucrării, precum şi contribuţia personală a autorului, se vor utiliza:




referinţe bibliografice în text, de tipul: (Kotler, 2008); dacă s-au utilizat două sau mai
multe lucrări editate în acelaşi an de acelaşi autor, se va preciza aceasta prin (Kotler,
2008a) şi (Kotler, 2008b);
note de subsol, de tipul1
bibilografia finală va conţine minim 25 referinţe bibliografice, menţionate astfel:

25. Kotler, Ph., Keller, K. L. – Managementul marketingului. Editura Teora, Bucureşti,
2008.

1

Kotler, Ph., Keller, K. L. – Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2008, p. 100-102.
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2. ASPECTE TEHNICE ALE REDACTĂRII LUCRĂRII
2.1 Formatul lucrării: A4, cu marginile: Top 2,5cm, Bottom: 2,5 cm, Left: 3cm, Right: 2 cm.
2.2 Redactarea lucrării: se va face cu font Times New Roman (TNR), 12 pt, la un rând şi
jumătate, utilizând caractere româneşti (diacritice). Paginile se numerotează în dreapta jos.
2.3 Ordinea componentelor lucrării este următoarea:
(1) Coperta exterioară (conform modelului existent pe site-ul universităţii);
(2) Coperta interioară (conform modelului existent pe site-ul universităţii);
(3) Tema lucrării de licenţă, în original, semnată de conducătorul ştiinţific, cu aprecierea
lucrării făcută de conducătorul ştiinţific, vizată şi ştampilată de facultate;
(4) Cuprinsul se va scrie cu stilurile TOC 1, TOC 2 şi TOC 3, cu afişarea numărului de pagină.
Exemplu:
2. PIAŢA IT ÎN ROMANIA …..……..........……………………………………………… 13
2.1 CONCURENŢII …………..……...……….......................…………………………..………… 13
2.1.1 Rivalitatea …………………………………………...................…………………...…….. 17

(5) Capitolele lucrării:
Titlul fiecărui capitol se va redacta cu TNR 14 pt., bold, centrat, stil Heading 1, astfel:

2. PIAŢA IT ÎN ROMANIA
Subcapitolele se vor redacta cu TNR 12 pt., bold, tab 1,27, aliniat la stânga, stil Heading 2,
astfel:
2.1 CONCURENŢII
Subpunctele (subcapitolele de nivelul 2) se vor redacta cu TNR 12 pt., bold, tab 1,27, stil
Heading 3, astfel:
2.1.1 Rivalitatea
Figurile se introduc în text. Explicaţiile şi numărul figurii se scriu sub figură, centrat, astfel:

Figura 1.3 - Pragul de rentabilitate
(Adaptare după Cole, 2009, pag. 127)

La tabele, numărul şi titlul se scriu deasupra tabelului, centrat, astfel:
Tabelul 2.4 - Costuri şi preţuri 2010 – 2014

(Sursa: Anuarul statistic al României pe anul 2014)

(6) Bibliografia;
(7) Anexele (dacă este cazul).
Pentru redactarea lucrării de licenţă se va utiliza template-ul (şablonul) disponibil pe
site-ul universităţii.
Lucrarea de licenţă va fi tipărită „faţă”, respectiv doar pe o faţă a fiecărei foi.
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3. APRECIEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ
Aprecierea lucrării de licenţă se face de către conducătorul ştiinţific, pe baza următoarelor
criterii:
1. Actualitatea, complexitatea şi originalitatea temei lucrării de licenţă;
2. Documentarea din literatura naţională şi internaţională;
3. Documentarea practică pentru realizarea studiului de caz;
4. Utilizarea unor surse statistice din ţară şi din străinătate;
5. Prelucrarea şi sistematizarea informaţiilor din literatura de specialitate;
6. Prezentarea informaţiilor şi rezultatelor în tabele statistice şi sub formă grafică;
7. Elaborarea şi fundamentarea economică a propunerilor;
8. Concluziile finale ale lucrării şi contribuţia personală a autorului;
9. Utilizarea surselor bibliografice şi modul de trimitere la sursele bibliografice;
10. Modul de tehnoredactare a lucrării şi utilizarea diacriticelor.
Criteriile vor fi apreciate cu note cuprinse între nota 4 (calificativ nesatisfăcător) şi nota
10 (calificativ foarte bine), nota finală rezultând ca medie a notelor acordate pe criterii.
4. DECLARAŢIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND AUTENTICITATEA
LUCRĂRII DE LICENŢĂ
Studenţii au obligaţia să declare pe proprie răspundere, sub rezerva sancţiunilor legale
şi morale, că la redactarea lucrării de licenţă nu au folosit decât sursele bibliografice
menţionate în text şi în bibliografia de la finalul lucrării de licenţă. De asemenea, se va
menţiona faptul că nu au mai prezentat lucrarea în faţa unei alte comisii de examen de licenţă.
5. MOTIVE PENTRU RESPINGEREA LUCRĂRII











Copierea (plagiatul) lucrării după o altă lucrare existentă;
Preluarea fără citare a unor texte din literatura de specialitate sau de pe Internet;
Lipsa contribuţiei personale;
Lipsa integrală din text a trimiterilor la surse bibliografice şi a notelor de subsol;
Lipsa caracterelor româneşti (diacritice);
Lipsa studiului de caz;
Lipsa analizei economice;
Lipsa bibliografiei finale;
O notă mai mică de nota 5 la unul din criteriile de apreciere;
Aprecierea conducătorului cu o notă medie mai mică decât nota 6.
6. ALTE PRECIZĂRI

6.1 Lucrarea de licenţă, într-un singur exemplar, se va prezenta sub formă legată şi se va depune
la secretariatul facultăţii, în perioada 03.07.2017 – 07.07.2017, conform planificării, însoţită de
un CD cu conţinutul acesteia.
6.2 La depunerea lucrării de licenţă, absolventul va prezenta separat şi Sinteza lucrării de licenţă
(conform modelului existent pe site-ul universităţii), în care se vor preciza:
(1) Numele, prenumele, universitatea, facultatea, specializarea absolvită, anul absolvirii;
(2) Anul absolvirii;
(3) Titlul lucrării de licenţă;
(4) Conducătorul ştiinţific;
(5) Rezumatul lucrării (1-2 pagini), cu precizarea organizaţiei la care se referă;
(6) Numărul total de pagini;
(7) Cuprinsul (doar capitolele, cu precizarea numărului de pagini pe capitol);
(8) Numărul de figuri şi tabele din text;
(9) Numărul şi extensia anexelor;
(10)Numărul referinţelor bibliografice utilizate.
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