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Cuvânt înainte 

 

Lucrarea de licenţă reprezintă pentru fiecare student coroana absolvirii studiilor universitare 

de licenţă. Printre rândurile ei se regăsesc cunoştinţele acumulate pe parcursul anilor de studii, se 

regăsesc orele petrecute în bibliotecă şi de asemenea, pregătirile practice realizate în laboratoare sau 

companiile care vor oferi noi locuri de muncă. 

Totodată, reprezintă munca depusă şi devotamentul cadrelor didactice, dar şi colaborarea 

fructuoasă dintre student şi conducătorul ştiinţific al lucrării de licenţă. 

 

Elaborarea lucrării de licenţă 

 

Art. 1 Îndrumarea lucrării de licenţă 

Elaborarea lucrării de licenţă se va realiza sub îndrumarea conducătorului ştiinţific într-o 

perioadă de cel puţin șase luni înainte de depunerea acesteia. 

Conducătorul ştiinţific (poate fi numai cu titlul de doctor) are obligaţia de a îndruma şi de a 

supraveghea progresele realizate în diferite faze ale lucrării, de a oferi consultanţă pentru elaborarea 

cercetării şi realizarea lucrării. 

În cazul în care are o lucrare de licenţă este coordonată de doi conducători ştiinţifici, unul 

trebuie să fie cu titlul de doctor. 

Studentul are obligaţia de a prezenta lucrarea conducătorului ştiinţific, în diferite faze ale 

acesteia, și de a finaliza lucrarea până la termenul stabilit. 

În cazul în care, colaborarea între conducătorul ştiinţific şi student nu este posibilă, decanul va 

fi informat cu cel puțin 3 luni înainte de termenul de depunere a lucrării şi poate desemna un alt 

conducător ştiinţific.  

 

Art. 2  Elaborarea și redactarea lucrării de licenţă 

Lucrarea de licenţă trebuie sa fie originală, cu valoare științifică, dar şi cu un caracter practic, 

care să corespundă unui standard ridicat de exigenţă în ceea ce privește conţinutul şi modul de 

redactare.  

Lucrarea de licenţă va oglindi capacitatea studentului de a prezenta succint şi coerent subiecte 

relevante a temei de studiu dintr-un domeniu în care şi-a însuşit o mare parte din literatura de 

specialitate existentă. În lucrare se vor  prezenta corelaţii între teorii şi puncte de vedere oferite în 

literatura de specialitate, pliate pe exemple practice, dar trebuie să fie şi argumente original susţinute 

de practica personală. 

Elaborarea lucrării de licenţă se parcurge în mai multe etape. Prima etapă de o importanţă 

decizională este alegerea temei de studiu, titlul lucrării de licenţă. 
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Temele pentru lucrările de licenţă sunt propuse de către conducătorii ştiinţifici. Tema poate fi 

propusă şi de student în cazul în care este interesat de un anumit subiect care nu se regăseşte în lista 

de teme propuse, având acceptul unui conducător de lucrare. 

Lucrarea de licenţă trebuie să definească conceptele specifice utilizate, cu excepţia termenilor 

indiscutabili, fundamentali ai domeniului. Pentru a evita excesul de definiţii, vă recomandăm să 

definiţi toţi termenii tehnici pe care îi folosiţi drept categorii cheie pentru discursul Dvs. Dacă 

domeniul abordat este foarte restrictiv, puteţi folosi introducerea pentru a prezenta pe scurt obiectul 

studiului şi pentru a oferi câteva repere cititorului.  

Definiţiile vor fi introduse atunci când structura logică a lucrării o impune, fără a transforma 

partea introductivă într-un glosar de termeni economici. Puteţi utiliza notele de subsol pentru a face 

comentarii pe marginea conceptelor utilizate, atunci când consideraţi că introducerea unei definiţii ar 

afecta economia lucrării. 

 

Art. 3 Recomandări pentru redactare 

În ceea ce priveşte redactarea propriu-zisă a lucrării, vă recomandăm câteva reguli:  

 începeţi lucrarea prin a elabora un cuprins provizoriu, care mai poate fi modificat pe 

parcursul elaborării  

 relataţi pentru început ceea ce doriţi şi puteți scrie despre subiect, restul lucrării se va 

construi în jurul acestui nucleu 

 încercaţi să formulaţi paragrafe care să urmărească o singură idee (fără însă a avea 

paragrafe formate dintr-o singură propoziţie sau frază) 

 utilizaţi fraze concise şi clare, uşor de urmărit şi de decriptat 

 utilizați titluri/titluri capitole și subcapitole care să corespundă cu conținutul lucrării 

 nu folosiţi un limbaj teatral, evitaţi punctele de suspensie, exclamaţiile, ironiile; 

limbajul Dvs. trebuie să fie unul referenţial (cu termeni bine definiţi şi univoci) 

 definiţi întotdeauna un termen atunci când îl introduceţi pentru prima oară 

 se recomandă a nu folosi formule care personalizează discursul, de tipul "(eu) 

consider că ..."; este de preferat utilizarea unor formule care nu personalizează discursul: "se 

poate concluziona că ...", "în concluzie ...", "articolul citat anterior demonstrează că ..."  

 structuraţi materialul astfel încât un subcapitol să ocupe minimum o pagină 

 cereţi părerea conducătorului ştiinţific la materialul elaborat, furnizându-i materiale 

pe măsură ce le redactaţi.  

 

Art. 4 Structura lucrării  

 

Lucrarea de licenţă va avea între 50 şi 70 de pagini, la care se adaugă anexele, listele 

abrevierilor, tabelelor şi graficelor, reprezentând maxim 20% din lucrare. 
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Lucrarea va fi formată din următoarele elemente: 

 

Coperta lucrării de licenţă - cuprinde elementele de identificare conform anexei 1.  

Numele conducătorului ştiinţific va fi însoţit de gradul didactic complet. 

Numele absolventului - va fi înscris conform actelor de identitate, cu toate prenumele.  

Coperta va fi cartonată, de culoare neagră, cu scris auriu  (legată într-un atelier tipografic specializat).  

 

Pagina de gardă (coperta interioară) – prezintă elementele de pe coperta la care se adaugă titlul 

lucrării plasat la intersecţia diagonalelor paginii (puţin deasupra centrului paginii). Va fi redactată în 

limba română şi în limba maghiară. Pe aceste pagini nu apare numerotare.  

Următoarele elemente care urmează după aceste pagini (cuprins, introducere etc.) vor fi 

realizate/editate la final conform instrucţiunilor de mai jos. În general, o lucrare de licenţă este 

formată din trei - cinci capitole. Se recomandă ca ponderea între partea teoretică şi practică să fie de 

aproximativ 40-60% şi să se menţină un echilibru între capitole (ca număr de pagini şi de 

subcapitole). 

Lucrarea poate fi structurată pe capitole, astfel: 

Introducere – Cuvânt înainte, motivele alegerii temei/subiectului şi utilitatea cercetării, prezentarea 

structurii lucrării 

Capitolul I - Generalităţi, parte istorică despre domeniul abordat în subiectul lucrării 

Capitolul II – Partea teoretică, studii despre subiectul lucrării, definirea conceptelor, enunţarea 

ipotezelor de lucru, trecerea în revistă a principalelor curente de opinie existente 

Capitolul III - Tratarea subiectului din punctul de vedere propriu, studiu de caz.  

Capitolul IV – Partea economică a lucrării – studiu de caz, cercetare daca este cazul 

Capitole 3 şi 4  pot fi într-un singur capitol, depinde de structura şi complexitatea 

acestora. 

Propuneri 

Capitolele vor avea maxim 10-15 pagini, iar subcapitolele maxim 2-4 pagini. 

Sunt câteva părți care se vor realiza la finalizarea lucrării, respectiv: 

 

Cuprins – va fi postat pe pagina 3 din lucrare, dar se va edita tot la final, când se poate fixa  paginaţia 

lucrării; cuprinsul se poate edita automat folosind MS Word, meniul "Insert / Reference – “Index and 

tables" - "Table of contents". Opţiunea va facilita actualizările în cazul în care se mai modifică 

informaţiile din lucrare. 

 

Introducere – această parte se poate realiza cu mai multă uşurinţă când avem lucrarea, cu descrierea 

pe scurt a domeniului propus, realizând o sinteză a stadiului actual al cunoaşterii în sectorul propus 
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spre explorare. Se descriu motivele alegerii subiectului şi utilitatea cercetării. Introducerea se 

elaborează în maxim 2-3 pagini, atât în limba maghiară, cât şi în limba română. 

 

Lista de abrevieri - cuprinde abrevierile folosite în lucrare, prescurtarea denumirii unei instituţii, 

sigle, indicatori, etc. Acestea vor fi explicate, de exemplu: se foloseşte în lucrare abrevierea "IMM" 

dacă în lista de abrevieri aţi marcat "IMM” – Întreprinderi Mici şi Mijlocii. 

 

Lista tabelelor - cuprinde toate tabelele din lucrare, se va menţiona numărul şi titlul tabelului, pagina 

la care se află în lucrare.  

 

Lista figurilor şi lista graficelor – cuprinde toate figurile din lucrare cu numărul şi titlul listei, figurii 

sau al graficului. Realizarea listelor de tabele, figuri şi grafice se poate realiza profesional în MS 

Word, cu ajutorul meniului "Insert / Index and tables", opţiunea "Table of figures / tables". 

 

Concluzii și recomandări – partea lucrării care sintetizează întreaga analiză şi este de aşteptat ca să 

cuprindă concluziile și recomandările izvorâte din experienţa propriei cercetări științifice şi prin 

prisma viitorului practician în domeniu. 

 

Bibliografia va cuprinde toate sursele utilizate în documentarea lucrării de licenţă, ordonate alfabetic, 

iar atunci când se citează mai multe lucrări ale aceluiaşi autor, se va ţine cont de ordinea cronologică 

cu precizarea tuturor datelor de identificare a materialului respectiv.  

Sursele enumerate în bibliografie se vor grupa în categorii şi pot fi: monografii, cărţi, 

manuale, site-uri de internet, interviuri cu reprezentanţi ai unor organizaţii sau companii, rapoarte 

interne şi informaţii de la sursa de practică.  

 

Bibliografia se va realiza conform modelului de mai jos. Sursele vor fi ordonate alfabetic după 

numele autorului: 

1. Smith, M. – Puckó L. (2010)  Egészségturizmus, gyógyászat, wellness, holisztika, Akadémiai 

Kiadó, Budapest. 

2. Snack, O. – Baron, P. – Neacşu, N. (2001) Economia turismului, Editura Expert, Bucureşti. 

3. Stănciulescu, G. (2002) Managementul operaţiunilor în turism, Editura ALL BECK, 

Bucureşti. 

Articole, cercetări sau comunicări ştiinţifice publicate în culegeri, a căror citare se face conform 

modelului următor:  

1. Rucci, A. J. – Kirn, S. P. – Quinn, R.T (1998) The Employee Customer - Profit Chain at Sears 

In Howard Business Review, Ianuarie / Februarie 1998, pp. 83-97.  
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Legislaţie, citată după cum urmează:  

1. *** Legea nr. 571 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 927 din 23 

decembrie 2003  

Site-uri internet utilizate, citate după cum urmează:  

1. http://www.bnr.ro/Rata-dobanzii-de-referinta-a-BNR,-istoric-3336.aspx - Banca Naţională a 

României, accesat în data de  2015.02.11. 

Alte surse bibliografice: interviuri cu reprezentanţi ai organizaţiei analizate în lucrare, rapoarte interne 

şi informaţii aflate pe intranet-ul organizaţiei.  

  

Anexele – sunt materialele culese în timpul studiului şi evaluărilor, cu importanţă în conturarea 

lucrării. Anexele se numerotează sus în partea dreaptă a paginii, “ ANEXA Nr. 1”. Acestea vor fi 

cuprinse în inventarul ANEXE după cuprins, cu număr de pagină menţionând numărul şi  titlul 

anexei. În anexe pot fi incluse chestionarele utilizate în realizarea studiului empiric, copii ale unor 

documente/ formulare utilizate în partea financiar-contabilă, statistici, etc.  

 

Declaraţia pe propria răspundere privind autenticitatea lucrării  va fi manuscrisă şi reprezintă 

garanţia pe care o angajaţi că lucrarea nu a fost plagiată şi că nu este o copie a unei lucrări de licenţă 

deja prezentate. Documentul se ataşează la dosarul de înscriere la examen.  

 

Art. 5  Tehnoredactarea 

 

Tehnoredactarea lucrării se va realiza faţă/verso, conform următoarelor indicii: 

Setări pentru pagină  

Dimensiunea hârtiei va fi de A4, 80-120 g/m
2
 

Margini : Sus (top) 2 cm, Jos (bottom) 2 cm, lateral stânga (inside) 3.5 cm, lateral dreapta (2 cm), 

Antet  (Header) 1.5 cm, Subsol (Footer) 1.5 cm. 

Format/stil literă: Normal, (Font) New Times Roman, Regular, 12 pt, justified. Pentru capitole se va 

utiliza: (Font) New Times Roman, Regular, Bold, 12 pt. 

Paragrafe: aliniere - vor începe prin aliniat nou, cu Tab (1), fără spațiu între ele;  

line spacing : 1.5 lines. Se recomandă paragrafe de maxim zece rânduri, conţinând o singură idee. 

Frazele trebuie să fie concise, logice şi de preferat, scurte.  

Capitolele vor începe întotdeauna pe o pagină nouă. Numerotarea capitolelor se va realiza cu 

“numerotare decimală” (vezi model anexă).  

 

Tehnica citării - se utilizează atunci când se preiau definiţii, idei din literatura de specialitate. Se pot 

identifica două tipuri de citate: unul când se citează un text pe care apoi îl interpretăm, altul 
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când folosim un text pentru susţinerea propriei relatări. Conform regulilor, la orice citat se va 

evidenţia clar numele autorului şi sursa citării. 

În text se va trece numele autorului şi anul de publicare în paranteză (Friedl – Steininger, 2002:165)  

În cazul în care nu există un autor anume, sursa fiind un document oficial, revistă, site internet, etc., 

citarea se va face la nota de subsol și tehnoredactarea va fi astfel: 

1
***Acţiunea UE împotriva schimbărilor climatice, Sistemul comunitar de comercializare a emisiilor, 

Ediţia 2009, Comisia Europeană, pp. 11. 

2
http://www.icao.int/Act_Global (accesat 01.02.2010) 

Notele de subsol pot fi folosite şi la explicarea unor termeni sau denumiri din text, de exemplu:  

3
SITA (Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques) - companie specializată în 

domeniul comunicaţiilor şi a tehnologiei informaţiilor (IT) în industria transporturilor aeriene. 

Format stil literă pentru nota de subsol : New Times Roman, 10 pt, justified 

Tabelele şi figurile vor fi plasate în centrul paginii. Numărul şi titlul tabelului vor fi trecute deasupra, 

iar sub tabel/figură se va trece sursa. 

 

Figura 1.: Cota de piaţă a zborurilor low-cost,  

ca procent din totalul zborurilor în Europa 

 

Sursa: IFR, Eurocontrol / Statfor, 2007 

 

Tabelul 1. Ratele de structurǎ a componentelor activului circulant 

Rate 2007 2008 2009 

Rata stocurilor 18.55 % 10.29 % 24.32 % 

Rata creanţelor 14.00 % 39.05 % 9.13 % 

Rata casei şi conturilor la bănci  33.55 % 14.30 % 2.44 % 

Rata investiţiilor financiare pe termen scurt 0 % 0 % 0 % 

Sursa: Calcule efectuate de autor pe baza datelor din bilanţul contabil al S.C. MILDON S.R.L., perioada 2007-

2009 

Dacă informaţia din tabel reprezintă date din cercetarea proprie, se va trece „sursa proprie”. 
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Format litere (Font) : titlul tabelelor si figurilor, New Times Roman, Bold, Italic, 11 pt; sursa: 

New Times Roman, Regular, Italic, 10 pt. 

Numerotarea se face separat pentru tabele şi separat pentru figuri. Informaţiile prezentate astfel nu 

trebuie să depăşească 10-15 % din ponderea lucrării. Dacă totuşi acestea reprezintă mai mult şi sunt 

relevante în lucrare, pot fi trecute în partea de anexe a lucrării. 

Lucrarea finală se va copia pe CD în format .pdf. Plicul cu CD se va lipi pe partea interioară a copertei 

doi, atât pe CD cât şi pe plic va fi scris numele absolventului. 

 

Art. 6 Prezentarea lucrării  

Lucrarea de licenţă, în urma acordului scris al conducătorului ştiinţific, se va depune la 

secretariatul facultăţii în termenul stabilit, iar proba orală se va susţine conform Metodologiei de 

organizare a examenului de licenţă. 

Conducătorul ştiinţific va evalua și nota lucrarea, ca apoi comisia de licenţă să evalueze şi să 

acorde nota finală. 

Prezentarea orală se poate susţine numai dacă s-a promovat examenul scris. 

Timpul alocat prezentării este de maxim 10-12 minute, iar prezentarea se realizează cu ajutorul 

mijloacelor audio-vizuale (calculator, video şi retroproiector). 

Pentru prezentare se va realiza un material în „PowerPoint” cu maxim 12-15 pagini (slides). 

Materialul .PPT va fi realizat fără reguli impuse. 

Se recomandă ca scrisul să fie vizibil de la 5-6 m, cu litere minim 14 pt, să fie scris corect 

gramatical, să existe echilibru între scris, poze, grafice, etc. 

Prezentarea orală trebuie să fie dinamică, la obiect, un discurs clar, fără a citi de pe ecran sau 

de pe materiale ajutătoare. Trebuie acordată atenţie ţinutei, gesticulărilor şi tonului folosit, care  

trebuie să fie unul moderat, dar auzit de auditoriu. 

Într-un timp scurt, 1-2 minute se va prezenta o sinteză a lucrării, accentul se va pune pe 

studiul de caz. Finalul este dedicat concluziilor şi recomandărilor pe care le propuneţi în urma 

studiului efectuat. Se recomandă a mulţumi auditorului pentru atenţie. După prezentare vor urma 

întrebări, comentarii din partea comisiei sau al auditorului. Este foarte importantă înțelegerea 

întrebărilor.  Răspunsurile date demonstrează nivelul de pregătire şi capacitatea absolventului de a 

expune tema lucrării. Răspunsurile trebuie să fie la obiect, exprimate în mod coerent şi logic. Acestea 

se adresează în primul rând persoanei care a formulat întrebarea, de aceea se recomandă şi contactul 

vizual cu aceasta în timpul discursului. 

 

Art. 7 Dispoziţii finale 

Comisia va analiza lucrarea din punct de vedere calitativ, originalitate, redactare, 

tehnoredactare, de asemenea modul de prezentare a lucrării, aspectul şi stilul prezentării PPT. Este de 
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notat că şi modul de prezentare a lucrării, spiritul de prezenţă al absolventului, siguranţa de care dă 

dovadă, vor contribui la nota finală a prezentării. 

Rezultatul prezentării este definitivă, fiind media aritmetică a notelor acordate de toţi membrii 

comisiei. Nota finală pentru lucrarea de licenţă este formată din media aritmetică a notelor finale 

acordate pentru lucrarea de licenţă şi prezentarea orală a acesteia. 

Conform prevederilor „Metodologiei de organizare a examenului de licenţă” în cazul unei 

contestaţii se va reevalua numai lucrarea de licenţă, nu şi prezentarea orală, aceasta din urmă neputând 

fi contestată. 

Finalizarea studiilor şi promovarea examenului de licenţă este un pas pe un nou drum care se 

deschide spre o carieră, eventual combinată cu începutul unui nou modul de studii de specialitate. 

Ne dorim ca toţi absolvenţii împreună cu cadrele didactice să se bucure de finalizarea cu 

succes a lucrărilor de licenţă, ca apoi cu aceeaşi sârguinţă, dăruire şi succes să finalizeze disertaţiile la 

studiile de masterat! 
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Anexa 1 – Model de tehnoredactare  

 

Coperta – culoare neagră 

Inscripționare – litere aurii 

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ PARTIUM 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ȘI SOCIALE 

SPECIALIZAREA: MANAGEMENT 

Times New Roman, Normal ,Regular, Bold, 16 pt 

Times New Roman, Normal, Regular, 14 pt 

 

 

 

 

 

LUCRARE DE LICENŢĂ 

Times New Roman, Regular, Bold, 20 pt 
 

 

 

 

 

Coordonator ştiinţific: Times New Roman, Regular, Bold,14 pt 

Lect. Univ. Dr. Nume Prenume     

 

 

Absolvent: 

Nume Prenume 

 

2017 
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Pagina 1 

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ PARTIUM 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ȘI SOCIALE 

SPECIALIZAREA: MANAGEMENT 

 

Times New Roman, Normal ,Regular, Bold, 16 pt 

Times New Roman, Normal, Regular, 14 pt 

 

 

 

 

LUCRARE DE LICENŢĂ 

Times New Roman, Regular, Bold, 18 pt 

TITLUL LUCRĂRII 

 Times New Roman, Regular, Bold, 16 pt 

 

 

 

 

 

Coordonator ştiinţific:Times New Roman, Regular, Bold, 12 pt 

Conf. Univ. Dr. Nume Prenume     

 

 

Absolvent: 

Nume Prenume   

 

 

 

2017 
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Pagina 2 

PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM 

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR 

MENEDZSMENT SZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁLLAMVIZSGA DOLGOZAT 

 

A DOLGOZAT CÍME 

 

 

 

 

 

 

Témavezető tanár: Times New Roman, Regular, Bold, 12 pt 

Dr. Vezetéknév Keresztnév - egyetemi docens 

 

 

Készítette: 

Vezetéknév Keresztnév 

 

 

2017 



 13 

Pagina 3 

CUPRINS 

Introducere............................................................................................................................ 3 

Bevezetés ............................................................................................................................ 4 

Lista figurilor   ................................................................................................................. 6 

Lista tabelelor   ................................................................................................................. 7 

Lista anexelor   ................................................................................................................. 8 

1.Isdnfxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ........................................................................................... 9 

1.1 Idfgxxxxxxxxxxxxxxxxx ........................................................................................ 10 

1.2 Anb xxxxxxxxxxxxxxxx ......................................................................................... 11 

1.3 Mdsxxxxxxxxxxxxxxxxx ........................................................................................ 12 

2. A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ......................................................................................... 16 

2.1 B xxxxxxxxxxxxxxxxxx ......................................................................................... 17 

2.2 A xxxxxxxxxxxxxxxxxx ......................................................................................... 19 

2.3 F xxxxxxxxxxxxxxxxxx .......................................................................................... 20 

2.3.1 Ah xxxxxxxxxxxxx .......................................................................................... 21 

2.3.2 Abxxxxxxxxxxxxx ........................................................................................... 23 

3. Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ......................................................................................... 26 

3.1 Kxxxxxxxxxxxxxxxxxx .......................................................................................... 27 

3.1.1.Kaxxxxxxxxxxxxxx.......................................................................................... 30 

3.1.2 Kbxxxxxxxxxxxxxx ......................................................................................... 35 

3.2 X xxxxxxxxxxxxxxxxx ........................................................................................... 40 

3.3 Cmxxxxxxxxxxxxxxxx ........................................................................................... 42 

3.4 H xxxxxxxxxxxxxxxxx ........................................................................................... 46 

4. D xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ........................................................................................... 50 

4.1 G xxxxxxxxxxxxxxxxx ........................................................................................... 52 

4.2 N xxxxxxxxxxxxxxxxx ........................................................................................... 56 

4.3 A xxxxxxxxxxxxxxxxx ........................................................................................... 60 

Concluzii 

Bibliografie 

Anexe 

Lucrarea va fi numerotată doar de la pagina de Cuprins, începând cu număr de pagina 3 şi în 

continuare conform cuprins. 

 

 

VĂ DORIM MULT SUCCES! 


