
 
   

 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6 Educaţie şi competenţe 
Obiectiv specific 6.13 şi 6.14 Stagii de practica pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii 
Titlul proiectului: „Stagii de practică pentru studenţi în economie şi administraţie publică ECOPRAC” 
Cod SMIS 107884 

 
   

1 
 

PROTEJEAZĂ MEDIUL 
ÎNCONJURĂTOR  

 Nu printa decât dacă este necesar 

Pag. | 1 FACULTATEA DE MANAGEMENT 
 
 

Numele studentului:  
 
 
Anul de studiu: 
 
Grupa:  
 
 
Denumirea firmei de practică:  
 
 
Numele tutorelui din firma de practică:  
 
 
Cadrul didactic coordonator din partea ASE: 
  



 
   

 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6 Educaţie şi competenţe 
Obiectiv specific 6.13 şi 6.14 Stagii de practica pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii 
Titlul proiectului: „Stagii de practică pentru studenţi în economie şi administraţie publică ECOPRAC” 
Cod SMIS 107884 

 
   

2 
 

PROTEJEAZĂ MEDIUL 
ÎNCONJURĂTOR  

 Nu printa decât dacă este necesar 

Pag. | 2 

 

CUPRINS 
 

1. INTRODUCERE ........................................................................................................ 3 
 
2. OBIECTIVELE LUCRĂRII ...................................................................................... 3 
 
3. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR ÎN DOMENIUL TEMEI ................... 3 
 
4. PREZENTAREA DE ANSAMBLU A ORGANIZAȚIEI DE PRACTICĂ ............. 4 

4.1. Date de identificare ale organizației ................................................................... 4 
4.2. Profilul de activitate ............................................................................................ 4 
4.3. Statutul juridic ..................................................................................................... 4 
4.4. Numărul de salariați ai organizației .................................................................... 4 
4.5. Indicatori economico-financiari .......................................................................... 4 
4.7. Analiza punctelor forte și slabe ale organizației ................................................. 5 
 

5. STUDIU DE CAZ: ASPECTE PRACTICE PRIVIND APLICAREA 
ELEMENTELOR SPECIFICE TEMEI TRATATE LA NIVELUL ORGANIZAȚIEI ... 5 
 
6. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI DE PERFECȚIONARE A ACTIVITĂȚII 
ORGANIZAȚIEI ANALIZATE ....................................................................................... 5 
 
7. BIBLIOGRAFIE ........................................................................................................ 5 
 
8. ANEXE ...................................................................................................................... 6 
 

 
  



 
   

 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6 Educaţie şi competenţe 
Obiectiv specific 6.13 şi 6.14 Stagii de practica pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii 
Titlul proiectului: „Stagii de practică pentru studenţi în economie şi administraţie publică ECOPRAC” 
Cod SMIS 107884 

 
   

3 
 

PROTEJEAZĂ MEDIUL 
ÎNCONJURĂTOR  

 Nu printa decât dacă este necesar 

Pag. | 3 

 
 

PROIECT DE PRACTICĂ 
 

Tema:……………………………………………………………………… 
 

1. INTRODUCERE  
(max 1 pagină) 

- care este importanța temei din punct de vedere teoretic și practic. 

2. OBIECTIVELE LUCRĂRII  
(max 1 pagină) 

- se vor preciza obiectivele cercetării pentru tema aleasă (ce se dorește a fi analizat, 
demonstrat etc.) și care este metoda de cercetare urmată (calitativă sau cantitativă: 
interviu, chestionar, sondaj, metode statistice, etc.). 

3. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR ÎN DOMENIUL 
TEMEI  

(2-3 pagini) 

- va conține principalele concluzii ale lucrărilor elaborate de către autori români 
și/sau străini pe specificul temei alese; 

- referințele în text sunt obligatorii și se vor face conform Harvard sau APA style 
prin (nume autor, an): 

Exemple:  
În opinia autorilor Veblen, Popescu & Valea (2013).... 
Studiile efectuate de diverși autori (Bond et al., 1996; Marinescu, 2009) au 
demonstrat că...... 

- referințele din text vor forma bibliografia din finalul secțiunii. 
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4. PREZENTAREA DE ANSAMBLU A ORGANIZAȚIEI DE 
PRACTICĂ  
(2-3 pagini) 

4.1. Date de identificare ale organizației 
- denumirea organizației; 
- codul unic de înregistrare; 
- numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului; 
- reprezentanții legali ai organizației (administrator, președintele Consiliului de 

Administrație, director general etc.). 
 

4.2. Profilul de activitate  
- obiectul de activitate al organizației; 
- principalele produse/servicii/ lucrări realizate de organizație; 
- portofoliul de clienți în ultimii trei ani (vor fi prezentați cei mai importanți clienți 

ca pondere din cifra de afaceri în ultimii trei ani). 
 

4.3. Statutul juridic 
- tipul de organizație (S.A, S.R.L, altele); 
- modificările de statut juridic în ultimii trei ani (dacă este cazul); 
- acționari/asociați. 

 

4.4. Numărul de salariați ai organizației 
- numărul actual de salariați ai organizației; 
- evoluția numărului de salariați în ultimii trei ani; 

 

4.5. Indicatori economico-financiari 
- analiza evoluției principalilor indicatori economico-financiari în ultimii 3 ani. 

 
4.6. Prezentarea generală a strategiei organizației analizate 
- misiunea organizației și obiectivele  fundamentale urmărite de organizație; 
- opțiuni strategice; 
- resursele alocate pentru implementarea strategiei; 
- principalele termene pentru operaționalizarea opțiunilor strategice; 



 
   

 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6 Educaţie şi competenţe 
Obiectiv specific 6.13 şi 6.14 Stagii de practica pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii 
Titlul proiectului: „Stagii de practică pentru studenţi în economie şi administraţie publică ECOPRAC” 
Cod SMIS 107884 

 
   

5 
 

PROTEJEAZĂ MEDIUL 
ÎNCONJURĂTOR  

 Nu printa decât dacă este necesar 

Pag. | 5 

- avantajul competitiv urmărit prin implementarea strategiei. 
 

4.7. Analiza punctelor forte și slabe ale organizației 
- punctele tari şi punctele slabe ale aspectelor descrise;  
- cauzele care au generat aceste punctele tari şi slabe şi efectele care le generează. 

 

5. STUDIU DE CAZ: ASPECTE PRACTICE PRIVIND 
APLICAREA ELEMENTELOR SPECIFICE TEMEI 
TRATATE LA NIVELUL ORGANIZAȚIEI 
(2-3 pagini) 

- prezentați modul în care elementele prezentate la secținea 3 se regăsesc în cadrul 
organizației în care se derulează stagiul de practică; 

- faceți o analiză critică a situației întâlnite la nivelul organizației și ilustrați, dacă 
este cazul, cu figuri și tabele. 

6. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI DE PERFECȚIONARE A 
ACTIVITĂȚII ORGANIZAȚIEI ANALIZATE 
(1-2 pag) 

- interpretați implicațiile teoretice și practice ale rezultatelor obținute; 
- comentați măsura în care aspectele de ordin teoretic legate de tema tratată se 

regăsesc în cadrul organizației; 
- precizați care sunt direcțiile de cercetare viitoare în relație cu tema aleasă. 

 

7. BIBLIOGRAFIE 
- se recomandă că bibliografia să conține minimum 5 titluri listate în ordine 

alfabetică a numelor autorilor si să conţină numai lucrări citate în text (sectiunea 
3); 

- pentru intocmirea bibliografiei se recomandă folosirea stilului HARVARD sau 
APA, exemple la adresele:  
http://guides.is.uwa.edu.au/content.php?pid=43218&sid=318554 
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/02/ 
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8. ANEXE 
- includeți ca anexe orice documente (fotocopii) sau informații ce completează 

aspectele incluse în conținut; 
- dacă aveți nevoie de mai mult spațiu la unele dintre secțiunile proiectului de 

practică, includeți ca anexă informația suplimentară; 
- enumerați si dați un titlu fiecărei anexe. 

 
 

 
INSTRUCȚIUNI: 

 
În întocmirea proiectului de practică se vor respecta următoarele instrucțiuni: 
- Proiectul de practică trebuie să conțină toate capitolele și subcapitolele enumerate, 

adaugarea unor elemente suplimentare relevante este acceptată; 
- Tabele si figurile sunt numerotate. Fiecare tabel si figură va avea un 

Titlu/denumire (deasupra, central – pentru tabele; sub figura, central – pentru 
figuri) si o Sursa (sub tabel sau figura) care mentioneaza de unde s-au preluat 
informațiile; 

- Tema aleasă pentru proiectul de practică va fi selectată din lista de teme afișate pe 
site-ul proiectului ECOPRAC și prezentată la secțiuna VII l din Ghid de practică. 

 
 
 


