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Structura recomandată a proiectului
Introducere
CAPITOLUL I – Stadiul cunoașterii (scurtă revizuire a bibliografiei de specialitate)
CAPITOLUL II - Studiu de caz (se face la nivelul instituției și/sau al departamentului unde
se desfășoară stagiul de practică)
2.1. Prezentarea societății și/sau a departamentului
2.2. Organizarea structurală a societății (organigrama și structura de producție)
2.3 Evoluția principalilor indicatori economico-financiari pe baza bilanțului contabil sau a
contului de profit si pierdere (pe ultimii 3 ani) și/sau analiza activității departamentului
respectiv
2.4. Analiza SWOT a instituției și/sau a departamentului
Concluzii și propuneri
Bibliografie
Anexe – dacă este cazul

Informații despre redactarea proiectului:
1. Proiectul de practică trebuie să fie scris cu Times New Roman, caractere de 12, la 1,5
rânduri, aliniat Justified. Întregul conținut al proiectului se va scrie cu diacritice.
2. Tabelele vor fi numerotate (numerotarea va începe de la 1 pentru tabelele aferente
fiecărui capitol) după următoarea schemă: prima cifră va fi numărul capitolului, iar
următoarea / următoarele va identifica numărul tabelului din cadrul capitolului.
Fiecare tabel va avea un titlu sugestiv pentru elementele conţinute în el.
3. În cazul în care tabelul conţine date, se va trece sub tabel sursa datelor, iar în cazul în
care datele din tabel sunt rezultatul prelucrărilor proprii, se va specifica acest aspect.
4. Figurile vor fi numerotate (numerotarea va începe de la 1 pentru figurile aferente
fiecărui capitol) după următoarea schemă: prima cifră va fi numărul capitolului, iar

următoarea/următoarele va identifica numărul figurii din cadrul capitolului. Fiecare
figură va avea un titlu sugestiv pentru conţinutul ei.
5. Proiectul de practică va avea minim 10 pagini, fără copertă, bibliografie și anexe.
6. Bibliografie: toate informațiile bibliografice citate în text le treceți la sfârșit la
bibliografie (inclusiv pentru DEX, organizatii, SC etc). Bibliografia trebuie
numerotată și aranjată alfabetic. Pentru bibliografie folosiți stilul APA de pe Google
Scholar (semnul ghilimele de sub studiul găsit).
Exemple:
Articol: Zaharia, A., Diaconeasa, M. C., Brad, L., Lădaru, G. R., & Ioanăș, C. (2019).
Factors Influencing Energy Consumption in the Context of Sustainable Development.
Sustainability, 11(15), 4147.
Carte: Mullins, J. (2012). The new business road test: What entrepreneurs and executives
should do before writing a business plan. Third edition, Financial Times Prentice Hall
Pearson: London, UK.
INS – Tempo online (2021). Tempo online, Institutul Național de Statistică. Accesat la
[http…] în data de ... . (exemplu: 1 mai 2021)
Ministerul Finanțelor Publice (2020). Informații fiscale și bilanțuri. Accesat la [http…] în
data de ... .
SC Agro SRL (2021). Istoric, Oferte preturi si Produse. Accesat la [http…] în data de ... .

