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REZUMAT 
 

Conține o sinteză a celor mai importante aspecte tratate în cadrul lucrării. Acest 
rezumat poate contribui în mod semnificativ la vizibilitatea și atractivitatea lucrării. Un 
rezumat bine redactat poate determina cititorul să citească integral conținutul lucrării. 
Altfel, lucrarea poate trece neobservată, deși conține rezultate semnificative din punct de 
vedere științific. Rezumatul trebuie structurat după cum urmează: 

 
Scurtă descriere a lucrării. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de 

către student cu textul specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va 
înlocui de către student cu textul specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept 
model și se va înlocui de către student cu textul specific fiecărei lucrări.  

Scopul lucrării. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student 
cu textul specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de 
către student cu textul specific fiecărei lucrări.  

Obiectivele lucrării. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către 
student cu textul specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va 
înlocui de către student cu textul specific fiecărei lucrări.  

Metode și instrumente utilizate. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui 
de către student cu textul specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se 
va înlocui de către student cu textul specific fiecărei lucrări.  

Contribuția personală. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către 
student cu textul specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va 
înlocui de către student cu textul specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept 
model și se va înlocui de către student cu textul specific fiecărei lucrări. 

 
 
Cuvinte-cheie: 3-5 termeni.  
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CAPITOLUL 1 
ANALIZA LITERATURII DE SPECIALITATE 

 
Se vor trece în revistă şi se vor investiga / dezbate / comenta principalele 

contribuții teoretice în domeniu. Autorii citați vor fi trecuți în paranteze (Kotler, 2015).  
Pentru realizarea acestui capitol vor fi utilizate cel puțin 30 de surse bibliografice 

(cărți și articole științifice din jurnale de specialitate), din care cel puțin 20 vor fi articole 
științifice de actualitate publicate după anul 2010. 

Vor fi menționate obligatoriu intre paranteze toate sursele bibliografice din care au 
fost extrase informațiile. Sursa citată va fi lucrarea consultată de student, chiar dacă teoria 
respectivă aparține altui autor.  

Nu este admisă reproducerea exactă (Copy/Paste) a mai multor paragrafe din 
aceeaşi sursă pe aceeaşi pagină.  
 
1.1. Un subcapitol mai mare 

Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 
specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student 
cu textul specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de 
către student cu textul specific fiecărei lucrări.  
       
1.1.1. Un subcapitol mai mic 

Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 
specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student 
cu textul specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de 
către student cu textul specific fiecărei lucrări. 
 
1.1.2. Un alt subcapitol mic 

Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 
specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student 
cu textul specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de 
către student cu textul specific fiecărei lucrări. 
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Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 
specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student 
cu textul specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de 
către student cu textul specific fiecărei lucrări. 

 
1.2. Un alt subcapitol mare 

Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 
specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student 
cu textul specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de 
către student cu textul specific fiecărei lucrări. 
 
1.2.1. Un subcapitol mai mic 

Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 
specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student 
cu textul specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de 
către student cu textul specific fiecărei lucrări. 

  
1.2.2. Un alt subcapitol mic 

Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 
specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student 
cu textul specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de 
către student cu textul specific fiecărei lucrări. 
 
Tabelul 1.1. Avantajele și dezavantajele XYZ 

     
     

Sursa: Borza, 2015 
       

Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 
specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student 
cu textul specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de 
către student cu textul specific fiecărei lucrări. 
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Fig. 1.1. Evoluții ale comerțului internațional cu produse agricole 
Sursa: OMC, 2015 

 
Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 

specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student 
cu textul specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de 
către student cu textul specific fiecărei lucrări. 
 

1.3. Un alt subcapitol 

Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 
specific fiecărei lucrări.  
 
Tabelul 1.2. Caracteristicile XYZ 

     
     

Sursa: INS, 2016 
       

Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 
specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student 
cu textul specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de 
către student cu textul specific fiecărei lucrări. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 1.2. Strategii de produs 
Sursa: Kotler, 2012 
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Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 
specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student 
cu textul specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de 
către student cu textul specific fiecărei lucrări. 

Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 
specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student 
cu textul specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de 
către student cu textul specific fiecărei lucrări. 

Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 
specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student 
cu textul specific fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de 
către student cu textul specific fiecărei lucrări. 
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CAPITOLUL 2 
PREZENTAREA S.C. ______ 

 
Numele, localizarea, obiectul de activitate, numărul de angajați, date financiare 

(evoluție cifră de afaceri, profit) şi eventuale alte detalii cu privire la entitatea care face 
obiectul analizei. Nu se admit decât entități cu activitate în România!  
 
2.1. Un subcapitol  

Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 
specific fiecărei lucrări.  
 
2.2. Un alt subcapitol 

Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 
specific fiecărei lucrări.  
 
Tabelul 2.1. Categorii de XYZ  

     
     

Sursa: Beldeanu, 2017 
 
      Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul specific 
fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu 
textul specific fiecărei lucrări.  

 
 
 
 

Fig. 2.1. Vanzări online in perioada 
Sursa: INSSE, 2018 

Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul specific 
fiecărei lucrări. Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu 
textul specific fiecărei lucrări.  
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CAPITOLUL 3 
METODOLOGIA DE CERCETARE 

 
Prin cercetare se înțelege întregul mix de metode aplicat în cadrul lucrării. Spre exemplu, o 
lucrare poate conține: o analiză documentară bazată pe literatura de specialitate, o analiză 
a activității fimei, o analiză economico-financiară/anchetă pe bază de sondaj/ analiză 
statistică etc.  
Toate metodele folosite vor fi descrise din punct de vedere metodologic în cadrul acestui 
capitol (se va descrie modul în care au fost punse în practică, de la primul până la ultimul 
pas). Este interzisă descrierea unei singure metode, dacă în lucrare au fost folosite mai 
multe metode de cercetare. 
Se vor stabili obiectivele și ipotezele cercetării și se va descrie demersul ştiințific al lucrării: 
metodele şi instrumentele specifice de cercetare utilizate, sursele de date utilizate, modul 
de culegere şi analiză a datelor. Sunt admise orice metode de cercetare consacrate în 
măsura în care servesc scopului lucrării – de a rezolva o problemă specifică pentru entitatea 
aleasă.  
 
3.1. Un subcapitol 

Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 
specific fiecărei lucrări.  
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CAPITOLUL 4 
REZULTATELE CERCETĂRII  

 
Conține rezultatele cercetării efectuate pentru atingerea obiectivelor și rezolvarea 

problemei organizației analizate. Aici vor fi detaliate rezultatele obținute pentru toate 
metodele de cercetare descrise la Capitolul 3. Se vor face subcapitole pentru fiecare 
metodă de cercetare aplicată (cu excepția analizei literaturii care este prezentată la 
Capitolul 1). 
 
4.1. Un subcapitol 

Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 
specific fiecărei lucrări.  

 
4.2. Un subcapitol 

Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 
specific fiecărei lucrări.  
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CAPITOLUL 5 
CONCLUZII, PROPUNERI ȘI IMPLICAȚII PRACTICE 

 
Acest capitol conține propunerile absolventului privind rezolvarea problemei 

organizației, plecând de la concluziile desprinse din toate cercetările efectuate. Pentru o 
rigurozitate practică și științifică, acest capitol va fi sutrucutrat pe următoarele subpuncte, 
detaliate corespunzător: 

 
5.1. Concluzii 

Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 
specific fiecărei lucrări.  

Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 
specific fiecărei lucrări.  

Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 
specific fiecărei lucrări.  

 
5.2. Propuneri 
Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 

specific fiecărei lucrări.  
Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 

specific fiecărei lucrări.  
Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 

specific fiecărei lucrări.  
 
5.3.Implicațiile economico-financiare pentru firmă 
Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 

specific fiecărei lucrări.  
Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 

specific fiecărei lucrări.  
Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 

specific fiecărei lucrări.  
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5.4. Limitele cercetării și direcții viitoare de cercetare  
Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 

specific fiecărei lucrări.  
Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 

specific fiecărei lucrări.  
Textul acesta este pus drept model și se va înlocui de către student cu textul 

specific fiecărei lucrări.  
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BIBLIOGRAFIE 
 
 Va conține minim 30 surse distincte. Se vor indica numai acele surse care au fost 

utilizate în lucrare. Sursele vor fi aranjate în ordine alfabetică; mai întâi autorii, ordonați 
după numele de familie, fiind urmați de lucrările fără autor (rapoarte, statistici, documente 
concepute de diferite instituții) şi de paginile web. Modul de scriere este inserat în modelul 
de conținut.   
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ANEXE 
 

Nu se numerotează. Pot conține chestionare, tabele de dimensiuni mai mari, 
imagini, documente preluate de la firmă etc. 
 

 


