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INTRODUCERE – CADRUL GENERAL 

 

În conformitate cu art. 27 alineat 4 al Legii învăţământului Republicii Moldova, 

“învăţământul superior universitar se încheie cu susţinerea examenelor de licenţă la probele de 

specialitate şi a unui proiect sau a unei lucrări de diplomă“. 

 

 Elaborarea  tezei de licenţă facilitează crearea unei legături strânse dintre teorie şi 

practică, permite definirea clară a problemei şi abordarea prin prisma teoretică şi practică, 

găsirea unor soluţii optime şi eficiente soluţiei, formularea concluziilor. 

 

 Lucrarea de licenţă este dovada nivelului şi calităţii pregătirii profesionale, teoretice şi 

aplicative a absolventului iar, prin modul în care este susţinută (oral, în faţa unei comisii pentru 

examenele de licenţă) ea pune în valoare atributele ştiinţifice esenţiale, definitorii ale 

absolventului.  

 

Ghidul metodic de elaborare şi susţinere a tezelor de licenţă este un document aprobat de 

către membrii Departamentului Administrarea Afacerilor şi are menirea să contribuie în mod 

semnificativ la creşterea nivelului ştiinţific al lucrărilor elaborate şi susţinute de către studenţii 

Departamentului „Administrarea Afacerilor”. 

 

Prin elaborarea prezentului ghid se urmăreşte atingerea următoarelor obiective: 

 creşterea nivelului calitativ al tezelor de licenţă; 

 eficientizarea activităţilor de coordonare a tezelor de licenţă; 

 facilitarea redactării corecte de către absolvent a tezei de licenţă; 

 evaluarea după criterii unice a absolvenţilor care îşi susţin teza de licenţă. 
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OBIECTIVE GENERALE CARACTERISTICE TEZELOR DE LICENŢĂ 

 

În procesul de pregătire a specialiştilor cu profil economic în domeniul businessului şi 

administrării o atenţie deosebită trebuie acordată nivelului de pregătire teoretică, precum şi 

interconexiunii dintre teorii şi practica managerială.  

 

Stereotipul dinamic format pe conceptul de accentuare a pregătirii practice cu negarea 

parţială a importanţei conţinutului teoretic în procesul de instruire poate conduce la formarea de 

specialişti pentru un cadru practic de ordin static, fără a lua în consideraţie evoluţiile în timp a 

practicii şi vieţii economice.  

 

Or, cunoaşterea conceptelor teoretice permite evaluarea şi interpretarea fenomenelor 

economice şi manageriale practice prin prisma comparabilităţilor, cunoaşterii profunde a 

mecanismelor fenomenelor abordate şi interpretarea coerentă a fenomenelor practice. 

 

Conţinutul tezei de licenţă pentru primul ciclu de formare profesională în domeniul 

Businessului şi Administrării trebuie să urmărească obiectivul principal evidenţierea capacităţii  

individuale a studentului în conlucrare cu coordonatorul ştiinţific de a culege, analiza, sintetiza, 

aplica cunoştinţele teoretice şi practice în domeniul businessului şi administrării. În acest mod se 

poate de testat şi evaluat competenţa profesională şi ştiinţifică a studenţilor, capacitatea lor de 

analiză şi sinteză. 

 

Obiective finale a tezei de licenţă 

1. Determinarea nivelului teoretic general al studentului şi capacitatea acestuia de a aplica 

cunoştinţele acumulate la realizarea scopurilor propuse;  

2. Demonstrarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică prin aplicarea diverselor metode de 

cercetare compatibile domeniului şi subiectului cercetat; 

3. Demonstrarea capacităţilor de pătrundere în esenţa fenomenului studiat; 

4. Demonstrarea capacităţilor de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice; 

5.Demonstrarea capacităţilor de formulare şi argumentare a propunerilor privind 

optimizarea şi eficientizarea problematicii abordate în teză. 

 

 Obiectivele date sunt posibile doar cu condiţia că studentul va cultiva deprinderi 

incipiente de cercetare şi de analiză ştiinţifică şi deprinderi practice de analiză şi cunoaştere a 

fenomenului studiat. Elementele de cercetare în teza de licenţă sunt obligatorii. Studentul trebuie 

să fie capabil de a selecta literatura necesară, de a o evalua critic, de a compara diferite viziuni şi 

poziţii ştiinţifice ale diferitor autori, de a aplica metodele de cercetare recomandate de 

coordonator, de a efectua analiza managerială şi economică.  
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ACTIVITĂŢI ORGANIZATORICE PRIVIND SELECTAREA TEMEI DE 

CERCETARE ŞI ELABORAREA TEZEI  

 

Activităţile privind alegerea temei de cercetare şi elaborarea tezei de licenţă se va 

desfăşura ţinând cont de următoarele: 

 

 Anunţarea temelor propuse de către cadrele didactice cu drept de coordonare se va face la 

Departamentul de Administrare a Afacerilor  

    

 Alegerea temei pentru teza de licenţă, de către studenţi anului III, se realizează până la 

data de 1 noiembrie, din anul terminal, ţinând cont de temele de cercetare aprobate în 

cadrul Departamentului, de aptitudinile individuale, de nivelul de cunoştinţe, precum şi 

de existenţa perspectivelor de a continua cercetarea, la nivel de masterat şi doctorat.   

Până la această dată studenţii anului III sunt obligaţi să depună la departament, o 

cerere tip (vezi anexa 1), în care se menţionează titlul lucrării şi care este semnată de 

candidat şi avizată prin semnătură de coordonatorul lucrării. Lista centralizatoare, cu 

repartizarea studenţilor pe teme şi profesori coordonatori devine definitivă în momentul 

aprobării la departament şi mai apoi în Consiliul Facultăţii. 

 

 Titlul tezei de licenţă menţionat în cererea semnată de către candidat şi avizată de 

coordonator, se poate schimba cel mult o dată, cu avizul coordonatorului, cu menţiunea 

că schimbarea trebuie anunţată Departamentului, printr-o nouă cerere, până la 1 

decembrie al anului precedent susținerii. 

 

 Elaborarea şi, respectiv coordonarea lucrării de licenţă a unui student, obligă cadrul 

didactic să supravegheze procesul de realizare a lucrării, prin sugestii, critici şi 

recomandări profesionale, iar pe student să fie receptiv la toate recomandările de 

specialitate primite şi să respecte graficul întâlnirilor de lucru, fixat de coordonator, de la 

alegerea temei şi până la prezentarea lucrării. Este obligatoriu ca studenţii să prezinte 

coordonatorului un plan orientativ al lucrării, nu mai târziu de 15 noiembrie, în anul III 

de studiu. 

 

 În scopul unei coordonări eficiente de către coordonatorul științific a activității de 

realizare a tezei de licență, autorul tezei de licență prezintă în formă tapată 

coordonatorului științific CAIETUL STUDENTULUI privind etapele de realizare a tezei 

de licență, conform anexei 2 - unde se înscriu de către coordonator și student planul de 

activitate cu termen de realizare, proiectul planului tezei de licență și, respectiv, 

modificările în plan, prelungirea termenelor de realizare a sarcinilor in cazul abaterilor de 

la termenele stabilite anterior, graficul prezentărilor studentului la coordonatorul 

științific, etc. 

 

CAIETUL STUDENTULUI privind etapele de realizare a tezei de licență se 

întocmește de autorul tezei în baza formatului electronic conform anexei 2, 

prezentat de departament. Pentru întocmirea caietului  studentului se va utiliza 

hârtie albă format A4 (210 x 297 mm). Textul este amplasat doar pe o parte a foii. 
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Notă: CAIETUL STUDENTULUI se prezintă obligatoriu de către student 

coordonatorului științific la fiecare întrevedere planificată conform orarului, 

unde coordonatorul face înscrierile de rigoare.  

 CAIETUL STUDENTULUI este documentul care demonstrează calitățile 

responsabile și efortul calendaristic în completarea conținutului tezei de licență și 

la final se prezintă de către autorul tezei Comisiei de susținere preventivă a 

tezelor de licență, Comisiei de licență și se păstrează la departament. 

 

 Întreg demersul de proiectare a lucrării de licenţă, supervizat în întâlnirile de lucru dintre 

student şi coordonator, va fi evaluat de către coordonator, prin intermediul unui  aviz 

oferit lucrării pentru susţinerea prealabilă a acesteia. 

 

 Avizul negativ al coordonatorului ştiinţific pentru etapa – Susţinerea preventivă a tezei de 

licenţă, nu este temei de neadmitere a studentului pentru susţinere în cadrul Comisiei de 

susţinere preventivă a tezelor de licenţă. Decizia cu privire la admiterea studentului 

pentru susţinerea finală în cadrul Comisiei de Licenţă aparţine Comisiei de susţinere 

preventivă a tezelor de licenţă.  

 

După susţinerea preventivă studentul urmează să definitiveze lucrarea în conformitate cu 

cerinţele şi recomandările primite în timpul susţinerii şi observaţiile coordonatorului 

ştiinţific. Responsabilitatea definitivării conţinutului tezei de licenţă aparţine autorului 

tezei de licenţă. 

 

 Autorul tezei de licenţă are obligaţia de a prezenta în prealabil coordonatorului, lucrarea 

în formă finală, cu cel puţin 25 zile înaintea perioadei examenului de licenţă.  

 

 Predarea lucrării (împreună cu un CD conţinând aplicaţia) la secretariatul 

Departamentului şi înscrierea pentru examenul de licenţă se face de către autor, în 

conformitate cu termenul stabilit de departament, cu cel puţin 15 zile înaintea perioadei 

examenului de licenţă.  

 

 Pentru fiecare lucrare coordonată, coordonatorul va preda la secretariat un aviz de formă 

stabilită la Facultate, ce va conţine obligatoriu o apreciere a lucrării, cu cel puţin 10 zile 

înaintea perioadei de examen. 

 

 

STRUCTURA TEZEI DE LICENŢĂ 

 

Tezele de licenţă trebuie să reprezinte şi să facă dovada unei activităţi de cercetare şi de 

documentare autentice, reale şi bazate pe etică şi deontologie. Activitatea de cercetare a 

studenţilor vizează elaborarea unei lucrări ştiinţifice, sub directa coordonare a unui cadru 

didactic care a obţinut titlul de doctor în ştiinţe. 

  

Se recomandă dezvoltarea unei activităţi de cercetare a studentului care să vizeze realizarea 

unei teze de licenţă, ale cărei principale caracteristici se regăsesc în următoarele: 



8 

 

 Să reprezinte o abordare ştiinţifică bazată preponderent pe studii de caz relevante în 

domeniul de cercetare asumat de către student, în baza unei structuri manageriale 

determinate; 

 Se recomandă o abordare sistematică şi comparativă a situaţiilor existente sau potenţiale 

în domeniul de cercetare ales; 

 La nivelul acestui tip de lucrare, contribuţia studentului poate fi realizată prin 

identificarea elementelor comune sau de diferenţiere a situaţiilor analizate, generând pe 

baza acestora ipoteze de cercetare, a căror argumentare faptică este necesară; 

 O lucrare bazată pe o simplă înşiruire a unor situaţii practice, oricât de relevante ar fi 

acestea, nu poate face dovada unei cercetări ştiinţifice, a cărei metodologie de cercetare 

are la baza studiul de caz; 

 Teza de licenţă concentrează reflecţia gradului de profesionalism, capacitatea de 

cercetare şi efectuare a studiului ştiinţific, de pătrundere în esenţa fenomenului supus 

analizei, nivelul de stăpânire terminologică, de apreciere a substanţei funcţionalităţii şi de 

elaborare a recomandărilor şi propunerilor cu valenţe practice. 

 

Teza de licenţă va fi structurată pe capitole, fiecare capitol structurat în 2-4 paragrafe. Teza 

trebuie să includă următoarele elemente obligatorii: 

 

a. Foaia de titlu –  Anexa 3 ; 

 

b. Cuprins – teza de licenţă va avea un cuprins care să conţină titlurile tuturor capitolelor şi 

paragrafelor însoţite de numărul paginii la care începe fiecare capitol sau paragraf.         

Notă: este foarte important ca în alcătuirea structurii lucrării să fie urmărite cele trei părţi 

relevante: partea teoretică (clarificarea fenomenului studiat, legislaţie, politici), partea 

metodologico - aplicativă (metodele folosite, cercetarea practică a studiului de caz propus) şi 

partea care sintetizează concluziile şi propunerile autorului la soluţionarea problemelor 

abordate în teza de licenţă. 

 

c. Introducere (3-4 pagini)  – aceasta obligatoriu va conţine: actualitatea temei; motivaţia 

alegerii temei, relevanţa ştiinţifică şi gradul de noutate a temei, obiectivele generale ale 

lucrării, sarcinile formulate în scopul atingerii obiectivelor,  ipotezele lucrării sau întrebările, 

strategia cercetării, metodologia de cercetare utilizată, instrumentele de colectare a datelor 

precum şi instrumentele de interpretare a datelor, firul roşu al lucrării (titlul capitolelor şi 

legătura dintre ele), precum şi limitele lucrării (confidenţialitatea datelor, rată mică de 

răspuns la chestionare / interviuri, lipsa accesului la unele surse bibliografice de referinţă, 

etc.). 

 

d. Capitole – teza de licenţă va conţine trei capitole numerotate în ordine crescătoare, cu 

litere romane, fiecare din ele conţinând mai multe paragrafe (subcapitole) numerotate cu 

litere arabe. 

Notă: 1. La finalul fiecărui  capitol se descriu concluziile şi propunerile cele mai   

             relevante extrase ca urmare a cercetării şi analizei efectuate în capitolul dat.  

         2. Pe tot parcursul tezei autorul subliniază părerile proprii  şi  argumentele în 

temeiul cărora au fost formulate. 
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Capitolul I (14-18 pagini) al lucrării va prezenta fundamentele teoretice ale temei 

cercetate, identificându-se şi principalele noţiuni, caracteristici şi direcţii ştiinţifice în domeniul 

dat, interacţiunea subiectului abordat cu alte domenii ale ştiinţei economice. În expunerea 

aspectelor teoretice ale temei cercetate, studentul poate aborda probleme discutate în literatura 

economică şi diversele opinii ale specialiştilor în domeniu. Se va evita ca, în această parte a 

lucrării, să se copieze notele de curs sau capitole întregi dintr-o singură carte. În acest sens, 

nivelul tezei de licenţă se determină prin capacitatea studentului de a prezenta în mod critic 

aspectele abordate şi prin aptitudinile  sale de a formula concluzii şi viziuni proprii în domeniul 

cercetat.   

Pentru a nu admite fraude de informaţii, plagierea, etc., este obligatoriu efectuarea 

trimiterilor la sursele bibliografice de unde au fost preluate datele şi informaţiile în conformitate 

cu normele de redactare din prezenta lucrare. 

 

Capitolul II (27-35 pagini) al tezei va include cercetarea aspectelor practice ale temei, 

desfăşurată de student în cadrul structurii de management selectate. 

 În acest sens, în funcţie de specificul temei, se impune de a se efectua: 

 Descrierea generală a obiectului de studiu ales; 

 Analiza sintetică a performanţelor cu caracter economic şi financiar a obiectului de 

studiu/întreprinderii pe o perioadă de cel puţin 3 ani consecutivi (anexa 4). Indicatorii din 

anexa 4 sunt obligatorii. Autorul, în scopul unei analize mai aprofundate, poate utiliza și 

alți indicatori. Analiza performanţelor economice şi financiare este efectuată  prin prisma 

comparativă utilizînd tabele, diagrame, figuri, descrieri şi analize textuale. 

 Analiza şi descrierea situaţiei în domeniul temei cercetate din cadrul structurii de 

management/întreprinderii – obiect al studiului cu o analiză evolutivă a principalilor 

indicatori specifici caracteristici nemijlocit tematicii tezei de licenţă. Indicatorii specifici 

vor fi selectaţi de către autor în conlucrare nemijlocită cu coordonatorul.  

 

Pentru aceasta se vor detalia metodele şi instrumentele de cercetare utilizate pe parcursul 

lucrării (observarea, convorbirea, chestionarea, studiu de caz, experimentul, metode 

cantitative de cercetare)  descrierea rezultatelor cercetării sub aspectul concluziilor 

economice extrase, stadiul actual şi limitele cercetării întreprinse, posibilităţile de 

dezvoltare ulterioară a  cercetării. Se recomandă evitarea elaborării acestei  părţi a lucrării 

ca o înşiruire de cifre, fără reprezentări grafice numerotate, tabele numerotate, comentarii 

ale rezultatelor obţinute, ritmuri de creştere  sau de reducere, teste pentru stabilirea de 

corelaţii, legături, dependenţe etc. 

 

Capitolul III (12-17 pagini) trebuie să vizeze aspectele rezultative (propunerile, 

recomandările şi concluziile autorului) în domeniul temei cercetate, menite să dezvolte şi să 

ofere un impuls aspectului cercetat în cadrul sistemului managerial –obiect al studiului.  În 

funcţie de tema investigaţiei, în acest capitol se propune a se efectua un proiect de îmbunătăţire a 

domeniului cercetat în cadrul sistemului de management respectiv şi de a cuantifica efectele 

proiectului propus prin prisma indicatorilor analizaţi în capitolul precedent. Nivelul lucrării se 

determină şi de capacităţile  studentului de a implementa cele mai noi tendinţe în domeniul temei 

cercetate în plan internaţional într-un cadru organizatoric determinat. 

 Proiectul de îmbunătăţire a domeniului cercetat în cadrul sistemului de management va 

include obligatoriu: 
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 Obiectivul proiectului (ex.: majorarea productivităţii resurselor umane; diminuarea 

costului pe unitate de produs, diminuarea cheltuielilor generale şi administrative, etc.); 

 Sarcini specifice obiectivului (ex.: evaluarea diagnostic a resurselor umane; evaluarea 

eforturilor financiare cantitative a resurselor umane; corelarea indicatorilor de eficienţă 

cu indicatorii rezultativi, etc.); 

 Formularea şi argumentarea limitelor economice, financiare, manageriale, legislative, 

etc. care influenţează realizarea proiectului; 

 Determinarea şi argumentarea cantitativă a resurselor necesare proiectului: umane, 

financiare, materiale, informaţionale, etc. 

 Argumentarea eficienţei resurselor alocate în cadrul proiectului prin intermediul 

indicatorilor cantitativi și calitativi; 

 Demonstrarea efectului pozitiv al proiectului în ajustarea, perfecţionarea componentei 

manageriale a întreprinderii. 

 

e. Concluzii şi propuneri (3-5 pagini) – în această parte a lucrării de licenţă se regăsesc cele 

mai importante concluzii teoretice şi practice din lucrare, pornind de la ipotezele din 

introducerea lucrării, opinia personală a autorului privind rezultatele obţinute în lucrare, 

precum şi potenţiale direcţii viitoare de cercetare legate de tema abordată.  

 

f. Bibliografie –va conţine lista tuturor surselor de informaţie utilizate de către absolvent 

pentru redactarea tezei de licenţă (inclusiv paginile de internet consultate.) Bibliografia 

nu se va numerota ca şi capitol al lucrării.  

 

     Selectarea literaturii ţine de studierea manualelor, cursurilor de lecţii, monografii, articole 

şi publicaţii ştiinţifice pentru a însuşi mai bine esenţa problemei, alese ca obiect de cercetare. 

Literatura va servi studentului ca bază pentru formularea scopurilor şi sarcinilor în expunerea 

temei.  

     Prin literatura de bază, inclusiv monografii, articole ştiinţifice, ediţii ştiinţifice, studentul 

ia cunoştinţă despre problemele, întrebările discutabile etc. referitor la tema tezei. Opinia proprie 

poate fi diferită de cea din literatura de specialitate, sau studentul poate să accepte un punct 

anumit de vedere asupra problemelor studiate făcînd referinţe la acestea.  

Literatura suplimentară ce va fi studiată este reprezentată de buletinele informative, 

anuarele statistice, rapoarte, ziarele şi revistele specializate.  

            Se interzice categoric copierea mecanică a textului manualelor, articolelor, copierea 

lucrărilor pregătite din Internet. Studentul trebuie să sistematizeze şi să prelucreze materialele 

citite, să mediteze asupra celor studiate şi să formuleze viziunea sa în expunerea problemei 

cercetate. 

          Dacă are loc compilarea, atunci se consideră că scopul tezei nu a fost atins, sarcinile  nu au 

fost îndeplinite. 

 

g.  Anexe (dacă este cazul) – acestea apar într-o secţiune separată, care nu se numerotează ca 

şi capitol. Anexele se numerotează în ordine crescătoare (Anexa 1, Anexa 2, etc.). 

Anexele trebuie să fie amplasate într-o consecutivitate logică în conformitate cu partea 

textuală a lucrării. Fiecare anexă va avea numărul paginii, numărul propriu al anexei şi 

denumirea proprie, care reflectă conţinutul acesteia. 
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 REGULI DE REDACTARE A TEZEI DE LICENŢĂ 

 

Textul tezei fiind redactat, corectat şi completat cu calcule, scheme tabele ş. a. va fi expus 

prin utilizarea fontului Times New Roman, mărimea 12, intervalul 1,5. Se admite utilizarea 

majusculilor la scrierea titlurilor, fontul 14 şi evidenţierea cu Bold. O pagină va conţine nu mai 

mult de 28-30 rânduri. Un rând va conţine 68-70 simboluri, inclusiv spaţiile. Pentru întocmirea 

textului lucrării se va utiliza hârtie albă format A4 (210 x 297 mm). Textul este amplasat doar pe 

o parte a foii cu următoarele câmpuri: stânga – 30 mm, dreapta – 10 mm, sus – 25 mm, jos – 25 

mm. 

Volumul tezei anuale se poate repartiza după cum urmează: introducerea va conţine 3-4 

pagini de text, capitolul I – 14-18 pagini, capitolul II – 27-35 pagini, Capitolul III – 12-17 pagini. 

Încheierea cu concluziile în baza cercetării efectuate va fi expusă pe - 3-5 pagini. Lista surselor 

bibliografice 3-4 pagini. 

Teza trebuie să conţină foaia de titlu, cuprinsul lucrării, textul lucrării, bibliografie şi 

anexele. Foaia de titlu (anexa 3) are format unic conform mostrei din prezentele indicaţii 

metodice. Cuprinsul este amplasat pe a doua foaie, următoarea după foaia de titlu. Aici se 

expune structura lucrării cu indicarea obligatorie a paginii, cu care se începe compartimentul 

(paragraful) lucrării.  

Capitolele, atît în cuprinsul tezei, cît și în textul tezei se scriu cu litere majuscule şi se 

numerotează cu cifre romane, iar paragrafele – cu litere majuscule şi se numerotează cu cele 

arabe. În conţinutul textual al cuprinsului şi cel al lucrării acestea se marchează cu bold. Fiecare 

capitol începe de pagină nouă. Paragrafele (subcapitolele) se descriu în contextul paginii, fără a 

începe de pe pagină nouă. 

Numerotarea paginilor este unică pe tot parcursul lucrării, se face cu cifre arabe în 

dreapta jos. Foaia de titlu şi foaia cu cuprinsul nu se numerotează. Numerotarea începe cu pagina  

– introducere. 

Teza trebuie să fie scrisă într-un limbaj ştiinţific literar, de la persoana a treia, dar în 

acelaşi timp simplu, clar, logic şi consecutiv. Greşelile gramaticale se exclud categoric. 

Ignorarea acestor cerinţe va duce la micşorarea notei. 

Pe parcursul tezei este necesar să se facă trimiteri la sursele literare, datele statistice şi de altă 

natură etc. Trimiterea la sursă se face astfel: la sfârşitul citatei sau în alt loc corespunzător al 

textului se deschide paranteza pătrată, în care se indică numărul după ordine a sursei de 

informaţie conform listei de bibliografie. După virgulă se indică pagina, pe care se află citata, 

datele statistice etc., de exemplu: [7, p. 132]. În paranteze rotunde se face trimitere la anexe, de 

exemplu: (Anexa 2). Trimiterea la sursa, în baza căreia a fost întocmit tabelul, diagrama etc. se 

face sub tabel, diagramă etc., de exemplu: Sursa: Raportul anual al BNM pe anul 2005, p 25. 

Numerotarea tabelelor, graficelor, diagramelor etc. este unică, indiferent de capitolul sau 

paragraful în care se află. Figurile se numerotează separat de tabele. 

Materialele statistice primare mai întâi se prelucrează, iar apoi se includ în tabele, 

scheme, grafice, diagrame. Tabelele trebuie să se îmbine organic cu conţinutul lucrării, să 

reflecte şi să ilustreze problemele studiate. Tabele mari, care conţin materiale statistice primare, 

şi datele de ordin general se includ în anexele la lucrare şi se numerotează separat.  

       Fiecare tabel se numerotează în partea dreaptă de sus cu două cifre arabe: prima cifră va 

exprima numărul capitolului, a doua cifră numărul tabelului. După care la mijloc, cu un interval 

mai jos urmează titlul tabelului.  Coloanele tabelului vor avea denumire, care scurt şi clar reflectă 
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elementele tabelului. În cazul când anumite date lipsesc, se indică “datele lipsesc”, iar valoarea 

nulă se va indica prin “––”.  

Pentru o ilustrare şi comparabilitate mai bună, materialul poate fi prezenta sub forma de 

diagrame, scheme, grafice. Ele se numerotează în partea de jos a diagramei, schemei, etc., de 

regulă la mijloc,  cu două cifre arabe: prima cifră va exprima numărul capitolului, a doua cifră 

numărul schemei, figurii, etc., după care urmează titlul. De exemplu: Figura 2.3. Dinamica  

resurselor creditare.  

       La scrierea textului tezei se vor respecta abrevierile general acceptate: mln., mlrd., fig., 

p., cca, a., aa., etc. Abrevierile aleatoare nu se admit. Dacă studentul doreşte să abrevieze o 

noţiune des întâlnită, el mai întâi va scrie noţiunea întreagă şi tot aici în paranteză abrevierea ei, 

iar în continuare va folosi doar abrevierea. 

Bibliografia se plasează la sfârşitul lucrării şi include lista literaturii, care cuprinde 

sursele utilizate de către autorul tezei. Fiecare sursă trebuie să conţină toate elementele 

bibliografice necesare.  

            Literatura, utilizată în elaborarea tezei, se va enumera în următoarea consecutivitate: 

 Actele legislative, Hotărârile Parlamentului, Hotărârile Guvernului (în ordine cronologică)  

 Actele normative, materialele statistice, regulamentele, instrucţiunile (în ordine cronologică); 

 Sursele literare (în ordine alfabetică după numele autorului sau după denumirea cărţii, 

manualului, monografiei etc.) şi statistice;  

 Culegeri de articole (în ordine alfabetică după numele autorului); 

 Adrese în Internet.   

 

Actele normative vor fi expuse în felul următor: denumirea actului legislativ, numărul şi 

data aprobării, numărul şi data apariţiei în Monitorul Oficial al RM.  

De exemplu:  

 Legea RM nr. 550 – XIII din 21.07.95 „Instituţiilor financiare”// Monitorul Oficial al RM 

nr. 45 din 01.01.1996 

       

Dacă sursa este dintr-o culegere de articole, revistă sau din ziar, se va indica mai întâi 

numele autorului, denumirea articolului (lucrării), ţara de origine dacă este cazul, apoi denumirea 

completă a culegerii, revistei sau ziarului, din care a fost luată sursa, cu indicarea paginilor 

nemijlocite a sursei.  

De exemplu:  

 Nicolaescu M. Reforma managerială şi politici economice // Republica Moldova: 

Economistul. Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Centrul de Studiere a problemelor pieţei, - 

Chişinău, Editura Pontos, 2002, pp. 234-252.  

 

Dacă sursa este un manual, monografie, etc. se va indica mai întâi numele autorului, 

denumirea lucrării, apoi numărul ediţiei dacă este cazul, locul de editare, denumirea completă a 

editurii, anul apariţiei cu cu indicarea paginii sau paginilor de preluare.  

De exemplu:  

 

 Grigoriţă C., Management strategic, – ediţia a 3-a, Chişinău, Editura Cartier, 2005, 240 p. 

  

Dacă sursa este preluată din Internet se indică denumirea sau caracteristica generală a site-

ului, adresei URL şi datei accesării. 
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De exemplu:  

 site-ul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei http://www.bnm.md, accesat 10/12/2006 – 

adăugat V. Ciubotaru). 

Notă: Literatura se prezintă consecutiv în limbile română, rusă, engleză, franceză, etc. 

 

SARCINILE CONDUCĂTORULUI ŞTIINŢIFIC AL TEZEI DE LICENŢĂ 

 

În perioada de pregătire a tezei de licenţă principalele sarcini ale conducătorului ştiinţific 

sunt: 

 de a acorda ajutor studentului la selectarea temei tezei de licenţă; 

 de a generaliza sarcinile şi obiectivele propuse la elaborarea tezei de licenţă; 

 de a verifica şi corecta planul tezei de licenţă elaborat de către student; 

 de a oferi sprijinul necesar la elaborarea planului concret, la prelucrarea informaţiei 

pentru teza de licenţă prezentată de student; 

 de a consulta studentul şi a-i acorda ajutor în activitatea ştiinţifico-metodică în procesul 

pregătirii tezei de licenţă; 

 de a înainta noi propuneri la selectarea şi analiza materialului suplimentar, de a supune 

unei discuţii ştiinţifice rezultatele obţinute; 

 permanent de a monitoriza respectarea termenelor de către student privind realizarea tezei 

de licenţă conform graficului aprobat la departament şi de a specifica acest lucru în aviz; 

 de a citi teza de licenţă, indicând studentului neajunsurile concrete, de a propune metode 

de soluţionare a acestora în termenele stabilite; 

 de a prezenta avizul  în scris (în limita l,5-2 pagini culese la computer sau conform formei 

acceptate pentru aviz) asupra tezei de licenţă şi a specifica atitudinea studentului în 

procesul executării;  

 de a recomanda prezentarea materialului ilustrativ (tabele, grafice, diagrame) necesar la 

susţinerea tezei de licenţă şi verificarea lui. 

 

REGULI DE PREZENTARE ŞI SUSŢINERE A TEZEI DE LICENŢĂ 

 

Teza de licență însoțită de avizul coordonatorului științific și decizia Comisiei de 

susținere preventivă a tezelor de licență cu privire la admiterea tezei de licență spre susținerea 

finală în cadrul Comisiei de Licență, este înregistrată în modul stabilit la departament pentru a fi 

transmisă 

 Etapa finală o constituie susţinerea tezei de licenţă în faţa Comisiei de Licenţă. Susţinerea 

tezei de licenţă are ca scop evaluarea cunoştinţelor autorului la tema respectivă. Studentul trebuie 

să cunoască și să explice tezele expuse în lucrare, să răspundă la întrebări cu caracter teoretic şi 

practic.  

Susţinerea tezei de licenţă are loc printr-un discurs (10-15 minute) cursiv și logic structurat 

bazat pe un suport ilustrativ, care se recomandă a fi coordonat cu conducătorul ştiinţific. Autorul 

tezei de licență este obligat să expună liber conţinutul principal al lucrării, fără a citi textul unui 

referat în momentul prezentării. 

Discursul trebuie să includă în sine: 

1. Titlul tezei de licență; 

2. Actualitatea temei; 

3. Obiectivul(ele) cercetării; 

4. Caracteristica sarcinilor executate în scopul atingerii obiectivului(elor) cercetării; 
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5. Metodele și tehnicile de cercetare utilizate; 

6. Relevarea activităților concrete ale autorului în abordarea, documentarea și analiza 

proceselor și fenomenelor studiate; 

7. Rezultatele cercetării și evaluarea efectelor obținute; 

8. Aportul personal al autorului în aprecierea, caracterizarea și formularea 

propunerilor; 

Este important de a evita expunerea doar a conceptelor teoretice, a definiţiilor. Se 

consideră binevenită reflectarea din punct de vedere social-economic al fenomenului studiat, 

compararea diverselor opinii şi demonstrarea fenomenelor contradictorii. Cea mai mare parte a 

timpului, studentul trebuie s-o rezerve părţii analitice a lucrării, argumentării concluziilor şi 

propunerilor. Pe parcurs se utilizează tabele, grafice, diagrame etc. 

După prezentarea conținutului tezei de licenţă, studentul răspunde la întrebările 

recenzenţilor, la întrebările membrilor comisiei şi a celor prezenţi. Caracteristica completă şi 

concretă influenţează pozitiv nota pentru aprecierea tezei de licenţă. 

Teza de licenţă se apreciază după sistemul de zece puncte. Dacă teza a fost apreciată cu o 

notă nesatisfăcătoare de către Comisia de Licenţă, teza de licenţă nu se aprobă şi diploma de 

licență nu se eliberează.   

Studenții care sunt apreciați cu note suficiente li se acordă diploma de LICENȚIAT ÎN 

ECONOMIE, specialitatea BUSINESS ȘI ADMINISTRARE. 
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Anexa 1 

Model de cerere 

 

 

 

 

 

 

 

Cerere 

cu privire la aprobarea temei tezei de licență 

 

  

Subsemnatul, numele, prenumele, student(ă) anul III, specialitatea Business și 

Administrare, grupa numărul grupei, rog aprobarea temei tezei de licență  

___________________________(titlul tezei de licență)_____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

în coordonare prealabilă a temei tezei de licență cu coordonatorul științific   (numele, 

prenumele, gradul științific și titlul didactic). 

___(semnătura coord. științific)___(data)___ 

 

 

             _________(semnătura autorului cererii)____________ 

                                                                                   __________(data)____________ 

 

 

 

Șefului Departamentului Administrarea Afacerilor, 

Dlui  (numele, prenumele, gradul științific și titlul didactic) 
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Anexa 2 

Model Caietul Studentului 

 

 

CAIETUL STUDENTULUI 

privind etapele de realizarea a tezei de licență 

___________________________________(titlul tezei)_______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Autor: 

 

Varianta nr. I 

a planului tezei de licență 

coordonată la ______(data)______ 

 

Se descrie conținutul planului varianta nr.I coordonată cu coordonatorul științific: 

Model 

 Întroducere 

 Capitolul I 

  1.1 

  1.2 

  1.3 

 

 Capitolul II.  

  2.1 

  2.2 

   2.2.1 

   2.2.2 

  2.3 

 

 Capitolul III 

  3.1 

   3.1.1 

   3.1.2 

  3.2 

  3.3 

 

 Concluzii și propuneri 

 Bibliografie 

Varianta nr. II 

a planului tezei de licență 

coordonată la ______(data)______ 

 

Se descrie conținutul planului varianta nr. II (în caz de modificare a planului) coordonată cu 

coordonatorul științific: 

Model 

 Întroducere 

 Capitolul I 

  1.1 

  1.2 

   

 Capitolul II.  

  2.1 

  2.2 
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  2.3 

 Capitolul III 

  3.1 

  3.2 

   3.2.1 

   3.2.2 

  3.3 

 Concluzii și propuneri 

 Bibliografie 

 

 

Graficul de prezentare a studentului  

la coordonatorul științific 
(se completează de coordonatorul științific) 

Data 

planificată 

         

Data 

prezentării 

         

          

Data 

planificată 

         

Data 

prezentării 

         

          

Data 

planificată 

         

Data 

prezentării 

         

 

Etapele de realizare a tezei de licență 
(se completează de coordonatorul științific) 

Nr. 

d/o 

Denumirea etapei și a sarcinilor Termen 

planificat 

Termen 

suplimentar 

Termen 

realizat 

Remarcă 

1 Selectarea literaturii și întocmirea 

planului 

    

2 Acumularea, sistematizarea informației 

și completarea capitolului nr. 

    

3 Acumularea, sistematizarea informației 

și completarea capitolului nr. 

    

4 Acumularea, sistematizarea informației 

și completarea capitolului nr. 

    

5 Elaborarea propunerilor și concluziilor     

6 Prezentarea tezei coordonatorului 

pentru avizare – etapa susținere 

preventivă 

    

7 Ajustarea conținutului tezei în 

conformitate cu obiecțiile la etapa 

susținere preventivă 

    

8 Prezentarea variantei finale a tezei de 

licență 

    

9 Prezentarea variantei finale la 

departament 

    

10 Alte etape, sarcini formulate de     
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coordonator 

Anexa 3 

Model foaie de titlu 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII și CERCETĂRII AL 

REPUBLICII MOLDOVA 

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 

Facultatea Științe Economice 

Departamentul Administrarea Afacerilor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEZĂ DE LICENȚĂ 
 

 

Tema: Aplicații și constrîngeri practice în procesul de 

utilizare a modelelor teoretice de evaluare a riscurilor  

 

 

 

              Autor:  

             Ion Sandulache, 

student anul III, grupa EB 901  

specialitatea Business și Administrare

  

 

 

        Coordonator ștințific: 

        Valeriu Popescu, 

         doctor în științe economice,  

         conferențiar universitar 

 

 

 

 

 

 

 

Chișinău 2019 
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Anexa 4 

Indicatori de performanță economică 

 
2.2. ANALIZA PERFORMANȚELOR ÎNTREPRINDERII  ÎN PERIOADA 20XX-20XX 

Analiza potențialului tehnico-economic 
 

             Evaluarea mărimii și evoluției patrimoniului întreprinderii ”XXX” 
                                                                                                        Tabelul 2.1 

Indicatorii 
Anii, lei Ritmul creșterii, % 

2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 

Valoarea totală a activelor      

Venitul din vânzări      

Profitul brut      

                               Sursa: Situațiile financiare (Anexa 1 Bilanţul contabil) 

                       Concluzie: 

 

Dinamica structurii activelor întreprinderii ”XXX” 

                 (determinarea coerenței gestiunii activelor întreprinderii) 
Tabelul 2.2 

Indicatori 2016 Pondere, 

% 

2017 Pondere, 

% 

2018 Pondere, 

% 

Devierea ponderii (%) 

+/- 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Active imobilizate inclusiv: (lei)         

Imobilizări necorporale, lei         

Imobilizări corporale, lei         

Active biologice imobilizate, lei          

Investiții financiare pe termen lung, lei         

Investiții imobiliare, lei          

Creanțe și avansuri acordate pe termen 

lung, lei  

        

Alte active imobilizate, lei          

Active circulante, inclusiv: (lei)         

Stocuri, lei          

Creanțe comerciale și calculate, lei          

Alte creanțe curente, lei          

Numerar, lei          

Investiții financiare curente, lei          

Alte active circulante, lei          

Active totale, lei         

Sursa: Situațiile financiare (Anexa 1 Bilanţul contabil) 

Concluzie: 

 

Evoluția pasivelor (determinarea coerenței gestiunii activelor) întreprinderii ”XXX”  
Tabelul 2.3 

Indicatori 2016 Pondere,

% 

2017 Pondere,

% 

2018 Pondere,

% 

Devierea ponderii (%) 

+/- 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Capital propriu, inclusiv: (lei)         

Capital social și suplimentar, lei         

Rezerve, lei          

Profit nerepartizat (pierdere 

neacoperită), lei  

        

Alte elemente de capital propriu, lei         

Datorii pe termen lung, inclusiv: (lei)         

Datorii financiare pe termen lung, lei          
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Alte datorii pe termen lung, lei          

Datorii curente, inclusiv: (lei)         

Datorii financiare curente, lei         

Datorii comerciale curente, lei         

Datorii calculate curente, lei         

Alte datorii curente, lei          

Pasive total, lei         

Sursa: Situațiile financiare (Anexa 1 Bilanţul contabil) 

Concluzie: 

 

Indicatori ai rezultatelor economico-financiare 

 

Evoluția  veniturilor din vânzări ai întreprinderii ”XXX” 
Tabelul 2.4 

Indicatorii 2016  2017  2018   Abaterea absolută, lei (+/-) Ritmul creșterii, % 

2017/2016 2018/2017 2017/2016 2018/2017 

Venituri din vânzări, lei 
       

Alte venituri din activitatea operaționață, lei 
       

Venituri din alte activități, lei 
       

Total venituri din vânzări, lei 
       

Sursa: Situațiile financiare (Anexa 8, Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură) 

Concluzie: 

 

 

Evoluția cheltuielilor întreprinderii ”XXX” 
Tabelul 2.5 

Indicatorii 2016  2017  2018  

Abaterea absolută, 

(+/-),lei 
Ritmul creșterii, % 

2017/2016 2018/2017 2017/2016 2018/2017 

Variația stocurilor 
       

Costul vânzărilor mărfurilor vîndute 
       

Cheltuieli privind stocurile 
       

Cheltuieli cu personalul privind remunerarea 

muncii        

Cheltuieli de asigurări sociale de stat obligatorii și 

prime de asigurare obligatorie de asistență 

medicală 
       

Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor 

imobilizate        

Alte cheltuieli 
       

Cheltuieli din alte activități 
       

Total cheltuieli 
       

Sursa: Situațiile financiare (Anexa 8, Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură) 

Concluzie: 

 

 

Determinarea evoluției în dinamică a indicatorilor de profitabilitate  ai întreprinderii ”XXX” 
Tabelul 2.6 

Indicatorii 2016  2017  2018  
Abaterea absolută, (+/-), lei Ritmul creșterii, % 

2017/2016 2018/2017 2017/2016 2018\2017 

1. Profit brut (pierdere brută) 
   

    

2. Rezultaul din activitatea operațională 
   

    

3. Rezultat din alte activități 
   

    

4. Profit(pierdere) până la impozitare 
   

    

6. Profit net(pierdere netă) 
   

    

Sursa: Situațiile financiare ( Anexa 2 Situația de profit și pierdere) 

Concluzie: 
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Evaluarea dinamicii rentabilității veniturilor din vânzări întreprinderii ”XXX” 
Tabelul 2.7 

Indicatorii Formula de calcul 2016  2017 2018  
Abaretea absolută, (+/-) 

2017/2016 2018/2017 

Rentabilitatea venitului din vânzări calculată 

în baza profitului brut, % 
Rvv = PB/VV100% 

     

Rentabilitatea venitului din vânzări calculată 

în baza profitului din activitatea operațională, 

% 
Rvv =PAO/VV100% 

     

Rentabilitatea venitului din vânzări calculată 

în baza profitului până la impozitare, % 
Rvv = PPI/VV100% 

     

Rentabilitatea venitului din vânzări calculată 

în baza profitului net(pierderii nete), % 
Rvv = PN/VV100% 

     

Rvv –rentabilitatea venitului din vânzări; PB- profit brut; PAO- profit din activitatea operațională; PPI- profit până la impozitare; 

PN- profit net. 

Sursa: Situațiile financiare ( Anexa 2 Situația de profit și pierdere;) 

Concluzie: 

 

Evaluarea indicatorilor de rentabilitate a activelor și a  capitalului întreprinderii "XXX"  
Tabelul 2.8 

Indicatori 2016 2017 2018 
Abaretea absolută, (+/-) 

2017/2016 2018/2017 

Valoarea medie anuală a activelor = ((valoarea activelor la 

începutul anului+valoarea activelor la sfîrșitul anului)/2) 
   

  

Valoarea medie anuală a capitalului propriu = ((valoarea 

capitalului propriu la începutul anului+valoarea capitalului 

propriu la sfîrșitul anului)/2) 

   

  

Rentabilitatea activelor, ROA(%)=(Profit pînă la 

impozitare/Valoarea medie anuală a activelor)*100 

     

Rentabilitatea financiară ROE(%)=(Profit net/Valoarea 

medie anuală a capitalului propriu)*100 

     

Rentabilitatea capitalului permanent (%) = (Profit 

net/Valoarea medie anuală a capitalului permanent)*100 

     

Sursa: Situațiile financiare (Anexa 1 Bilanţul contabil; Anexa 2 Situația de profit și pierdere); 

Concluzie: 

Analiza situației financiare a întreprinderii 
 

Evaluarea stabilității financiare și a independenței întreprinderii ”XXX”  
Tabelul 2.9 

Indicatorii 2016 2017 2018 
Abaretea absolută, (+/-) 

2017/2016 2018/2017 

Rata de autofinanțare a capitalului permanent= Capital propriu/(Capital 

propriu+Datorii pe termen lung)      

Coeficientul riscului financiar= Datorii pe termen lung/ Capital propriu 
     

Rata de îndatorare pe termen lung față de capitalul permanent= Datorii pe 

termen lung/(Capital propriu+Datorii pe termen lung) 
     

Rata de manevrare a capitalului propriu=(Active curente-Datorii 

curente)/Capital propriu      

Rata stabilității financiare= (Capital propriu+Datorii pe termen lung)/Total 

pasiv      

Coeficientul independenţei (autonomiei) financiare = Capital propriu/ Total 

pasiv 
     

Coeficientul de atragere a surselor împrumutate=(Datorii pe termen 

lung+Datorii curente)/ Total pasiv 
     

Coeficientul corelației între sursele împrumutate și sursele proprii=(Datorii pe 

termen lung+Datorii curente)/Capital propriu 
     

Solvabilitatea generală=Total pasiv/Total datorii      

Rata generală de acoperire a capitalului propriu (%) =Total Pasiv/Capital 

propriu*100 
     

Sursa: Situațiile financiare (Anexa 1 Bilanţul contabil); 
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Concluzie: 

 

 

Evaluarea  în dinamică a coeficienților de lichiditate a întreprinderii "XXX"  

(capacitatea de onorare a obligațiilor  curente) 
Tabelul 2.10 

Indicatori de lichiditate Intervalul 

optim 

2016 2017 2018 Abaretea absolută, (+/-) 

2017/2016 2018/2017 

Lichiditate generală = Active circulante /Datorii 

curente 

      

Lichiditatea intermediară = (Active circulante –

Stocuri) /Datorii curente 

      

Lichiditatea imediată =Numerar /Datorii curente       

Sursa: Situațiile financiare (Anexa 1 Bilanţul contabil); 

Concluzie: 

 

Evaluarea  duratei de rotație a creanțelor și datoriilor curente în baza venitului din vânzări a 

întreprinderii ”XXX” 
Tabelul 2.11 

N Indicatori 2016 2017 2018 Abaretea absolută, (+/-) 

2017/2016 2018/2017 

1 Venitul din vînzări, lei      

2 Valoarea medie a creanțelor curente , lei      

3 Valoarea medie a datoriilor  curente, lei      

4 Numărul de rotații al creanțelor  curente, ori 

(rd.1/rd.2) 

     

5 Durata de rotație a  creanțelor  curente, zile (365/rd.4)      

6 Numărul de rotații al datoriilor curente , ori 

(rd.1/rd.3) 

     

7 Durata de rotație a  datoriilor curente , zile (365/rd.6)      

8 Corelația dintre durata de rotație a  creanțelor curente 

și durata de rotație a datoriilor curente, (rd.5/rd.7) 

     

Sursa: Situațiile financiare (Anexa 1 Bilanţul contabil; Anexa 2 Situația de profit și pierdere) 

Concluzie: 

 

 

 

 

Structura fluxului de numerar al  întreprinderii ”XXX” 
Tabelul 2.12 

Fluxurile de numerar 

2016  2017  2018  
Abaterea absolută a 

ponderei, (+/-), % 

Lei 
Pondere, 

% 
Lei 

Ponder

e, % 
Lei 

Ponder

e, % 

2017/2016 2018/2017 

Incasări de numerar   

1.Încasări  din vânzări         

2. Încasări din vânzarea 

activelor imobilizate 
      

  

3.Devidende încasate         

4.Dobânzi încasate         

5. Încasări sub formă de credite 

și împrumuturi 
      

  

6.Încasări din operațiuni de 

capital 
      

  

7. Alte încasări         

Total încasări de numerar         

Flux net total pozitiv         

Plăți de numerar   

1.Plăți pentru stocuri și servicii 

curente 
      

  

2. Plăți către angajați și organe         
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de asigurare 

3. Plata dobînzilor         

4.Plata impozitului pe venit         

5. Plăți aferente intrărilor de 

active imobilizate 
      

  

6. Plăți aferente rambursării 

creditelor și imprumuturilor 
      

  

7.Plata devidentelor         

8. Alte plăți         

Total plăți de numerar         

Flux net total negativ         

 

Sursa: Situațiile financiare (Anexa 4. Fluxul de numerar) 

Concluzie: 

 

 

!!! Studentul poate opta și pentru o altă metodă de analiză a stării financiare a întreprinderii. 

 

Concluzie generală la capitol 


