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TITLUL PROIECTULUI DE PRACTICĂ 

 

 

Coordonator: 

Asist. univ. dr. _______ 

Student: 

Numele și prenumele, anul II, grupa __ 

 

 

 



CUPRINS 

 

Introducere ... 

Capitolul I ... 

Capitolul II ... 

Capitolul III ... 

Concluzii și propuneri ... 

Bibliografie ... 

Anexe ... 

* 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. 

** 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. 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. 



*** Graficele vor fi numerotate (numerotarea va începe de la 1 pentru graficele aferente fiecărui capitol) după 

următoarea schemă: prima cifră va fi numărul capitolului, iar următoarea/următoarele va identifica numărul 

graficului din cadrul capitolului. Fiecare grafic va avea un titlu sugestiv pentru elementele conţinute în el şi sursa 

datelor. În cazul în care reprezentarea grafică este ca urmare a analizei studentului pe baza datelor prezentate într-

un tabel sau preluate din altă parte, la sursă se scrie Pe baza datelor din tabelul nr…. sau prelucrare pe baza datelor 

furnizate de site-ul… sau prelucrare pe baza datelor din publicaţia...pagina… 

**** 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. 

 

 

 

 


