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1. Despre Examenul de licen  

La finalizarea studiilor universitare de licen ii sus in examenul de licen

însu ire i aprofundare a cuno tin elor teoretice ce definesc 

specializarea în domeniul informaticii economice, dar i capacitatea de a le folosi în solu ionarea unor 

ilor comerciale, abilitatea de a proiecta i realiza practic un produs 

e reale, formulate de absolvent tiin ific 

. Examenul de licen  universitare de licen  

Examenul de licen

metodologiei aprobate de ii Româno-Americane, i anume: 

▪ Proba 1  Evaluarea cuno tin elor fundamentale i de Specialitate (examinare , scris ); 

▪ Proba 2  Prezentarea i sus  (exam . 

  

Lucrarea de licen

le i 

tiin ific. Ea va fi sus a unei comisii de licen

membri si un secretar.  

Lucrarea de licen  i pe 

baza unui plan prestabilit Con inutul cadru 

licen pentru tematica 

-un limbaj de programare  alese de absolvent. 

Cererea n

coordonatorul tiin ific ales i va fi aprobat ii. se 

etaliile specifice trimise de facultate pe adresele de 

 

 

Lucrarea de licen mal necesar încheierii studiilor universitare, ci ca o 

 de absolvent. Lucrarea de licen  are un caracter 

eviden ii de proiectare, realizare, dezvoltare i implementare a unui 
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produs software. Programul trebuie realizat conform metodologiilor studiate, fiind evaluat din punct de 

vedere al eficien ei economice, al posib

ii i nivelului de e teoretic  i aplicativ  de specialitate a studentului, a 

ii lui profesionale. Pornind de la probleme reale, specifice domeniului ales, i bazându-se pe 

tiin i cerin ele beneficiarului, 

 i, concepe tehnici i instrumente de prelucrare 

 ele sale de economist, 

iei aferente platformei hardware 

 urile ulterioare de 

î /dezvoltare. Scopul verifica practic cuno tin ele acumulate, 

ile practice de utilizare a instrumentarului informatic, inventivitatea i 

creativitatea absolventului, lucrar fiind o atestare real a cuno tin elor dobândite i 

performan elor realizate  

 

2. Alegerea temei pentru lucrarea de licen  

Alegerea temei pentru lucrarea de licen  unei firme/institu ii, a unui 

domeniu sau sector de activitate din cadrul acesteia, ca obiect de studiu ce va fi investigat pentru 

i/sau software ce va fi 

 

 

tere a domeniului ales i a problemelor concrete ce se pot ridica în decursul 

ilor practice de a utiliza tehnologii informatice adecvate i bine 

 De aceea, pentru a conduce la o solu i la o 

de licen iunea autorului tre motiva ie

informa ie asupra specificului domeniului sau problematicii abordate. Procesul efectiv de alegere a temei 

ile de 

documentare  

pe care o cunoa te din practica sa la un loc de 

fie în concordan  cu specializarea de Infor  
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reguli: 

a) domeniul ales spre cercetare  

b) delimitarea, în cadrul domeniului ales, a segmentului de activitate de care absolventul 

atras i pe care îl poate aborda cu cele mai bune rezultate; 

c) i problemele alese pentru solu ionare 

din punct de vedere i cu perspective de dezvoltare, 

în care absolventul se va putea integra i lucra; lucrarea de licen

de completare -i ofere acestuia o 

experien  

d) fie sigur de existen a surselor ilor practice de 

documentare i informare în domeniul  

e) autor, la sugestia cadrului 

didactic coordonator sau la cererea exp i economici sau institu ii. 

 

 

- înclina ii deosebite pentru o 

cercetare, analiz i de modelare, de imagina ie etc.; 

- documentare u pot   criterii personale, specifice sau chiar 

conjuncturale. 

 

OBS: Procesul de alegere de c student a temei ncepând 

cu sfâr itul anului II de studii (prin explorarea diverselor variante, verificarea listei de teme orientative, 

contactarea posibilelor cadre didactice coordonatoare etc.). La începutul anului III de studii are loc 

procesul formal orii cu care va lucra fiecare student. 

Studen ii care nu depun op iunile termenele stabilite în fiecare an de facultate vor fi repartiza i 

din oficiu la pe cadre didactice coordonatoare, lui de locuri libere pentru coordonarea 
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3. Alegerea coordonatorului tiin  

În primul rând este ales coordonatorul tiin ific al i apoi i în consens 

cu acesta, este aleas  

lector, conferen iar sau profesor universitar.  

Asistentul universitar n

profesor sau conferen iar universitar. In cazul asisten ilor cu drept de îndrumare, 

întocmirea referatului i stabilirea notei se va face numai în 

urma consul i documentele oficiale. 

i, în 

cuno tin i interesante aspecte care 

de licen

pentru alegerea coordonatorului  de licen

seama de ur te: 

-  modul, gradul i profunzimea nivelului de comunicare pe care absolventul a realizat-o în perioada 

anilor de studiu (sau intuie -

exprima liber opiniile personale în dom  

- domeniul disciplinei agreate sau însu ite într-  

- experien ele anterioare de colaborare cu cadrele didactice în cadrul cercurilor tiin ifice.  

 

OBS: Fiecare specific .  

  

 

confere con licen te 

profesorul coordonator, astfel încât a -

 

 

- o introducere de 1 - 2 pagini, i importan e 

licen motivarea alegerii;  
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- un capitol  entitatea (organiza ia) tare (scurt 

istoric, obiect de ac sistem informa ional-

decizional, direc ii  etc.). În acest capitol 

o importan ional, modelarea datelor 

i stabilirea direc iilor de perfec ionare a sistemului informa ional 

existent. 

- un capitol cu con inut teoretic, metodologic ii, no iuni, concepte, 

metodolog i 

interna tehnologiile informatice utilizate. Acest capitol 

sunt utilizate de student 

. 

- un capitol cu  la iei 

sau sistemului informatic propus, cu descrierea tuturor componentelo iri, algoritmi de 

prelucrare, codificare, baza de date, validare i securitate a datelor, interfa  etc). Practic, aceasta este 

solu  În acest capitol o importan

obiectivelor aplica  

- un capitol final în care se descrie produsul software realizat cu toate func iunile sale, se 

iile ile de implementare a 

tuia. Tot aici pot i aportul personal la solu ionarea 

problemelor ridicate de tema de cercetare. 

 

Fiecare capitol va fi structurat pe subcapitole, paragrafe 

concorde cu con inutul lor ionate în cuprins. 

i analiza 

sistemului existent i apoi proiectarea noului sistem, care pun în eviden , 

i observa iile proprii, propunerile i solu iile formulate. 

 rea 

 de a interpreta rezultatele investiga iei efectuate, capacitatea de a formula 

propuneri de perfec ionare a domeniului abordat i, nu în ultimul rând, capacitatea de a efectua o 

aplica  
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 i coeren  

capitolelor, conducând în final 

licen  

  

Un exemplu de con

este  

 

CON INUTUL CADRU AL LUCR RII DE LICEN    

(  cadru orientativ - NU ESTE OBLIGATORIU, 

depinde în realitate ) 

 

- Pagina de titlu 

- Cuprins 

INTRODUCERE 

- Oportunitatea i importan a temei propuse 

 
Cap. 1 STUDIUL SI ANALIZA SISTEMULUI EXISTENT 

1.1 Prezentarea succint  a unit ii economico-sociale 

1.2 Principalele activit i desf urate în unitatea economic   

1.3 Studiul sistemului de conducere 

1.4 Studiul sistemului condus 

1.5 Studiul sistemului informa ional 

1.5.1.      Schema fluxului informa ional aferent temei 

1.5.2. Descrierea circuitului informa ional aferent temei  

1.5.3. Descrierea documentelor utilizate. Modelul conceptual al datelor (MCD). 

1.5.4. Proceduri de prelucrare a datelor utilizate. Modelul conceptual al prelucrarilor (MCP). 

1.5.5. Analiza sistemului actual i identificarea neajunsurilor existente în 

func ionarea sistemului existent 

1.5.6. Direc ii de perfec ionare a sistemului actual 

 
Cap. 2. PROIECTAREA DE DETALIU A APLICATIEI  INFORMATICE 

2.1 Definirea obiectivelor aplica iei  informatice  
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2.2 Proiectarea logic  i fizic  a ie irilor 

2.3 Proiectarea logic  i fizic  a intr rilor 

2.4 Proiectarea sistemului de codificare a datelor  

2.5 Proiectarea bazei de date 

2.6 Schema de sistem a aplica iei 

2.7 Proiectarea interfe ei aplica iei 

2.8 Schema de flux informa ional a noului sistem  

2.9 Alegerea tehnologiei de prelucrare (stabilirea platformei hardware, software i de 

comunica ii) 

2.10 Estimarea necesarului de resurse i a calendarului de realizare 

 

Cap. 3. PREZENTAREA  PRODUSULUI SOFTWARE 

3.1. Cerin ele  platformei hardware i software ale produsului program; 

 3.2. Descrierea func iunilor aplica iei 

 

Cap. 4.  EFICIEN A I UTILITATEA  INFORMATICE  

4.1. Condi ii privind implementarea aplica iei  

4.2. Exploatarea curent  a aplica iei  

4.3. Considera ii privind eficien a aplica iei informatice 

  

ANEXE 

Anexa nr. 1:  Secven e din codul surs  

 Machete video-format  de preluare date; 

          Rapoarte de ie ire cu date de test;  

         Rezultatul unei rul ri cu date de test 

 

BIBLIOGRAFIE (manuale universitare, i, articole, site-uri)  

 

5. Întocmir licen  

  conform temei alese se va proceda la elaborarea unui 

grafic i (capitole) componente din lucrare. Acest 
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urate de absolvent 

tiin ia coordonatorului în timp real i 

i, fiind eviden Fi a de eviden

. 

  

− , la 

colocviul de la disciplina 

de licen coordonatorul tiin , Fi a de 

eviden cen .  
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1.  

 Acest tip de documentare are în vedere consultarea literaturii, a legisla iei referitoare la subiectul 

studiului. 

 Documentarea presupune mai întâi identificarea i depistarea surselor de documentare 

i apoi culegerea, selectarea i sistematizarea informa iei. 

 În sfera documenta iei teoretice se include i studiul bibliografiei de specialitate, 

materiale i publica

rep udii, studii 

de caz, buletine informative. 

 - ii 

de specialitate, Internet, analizele efectuate în domeniu de firme specializate, etc), cu o 

de 10 ani. În cadrul în format 

electronic accesate prin intermediul bazelo

a ament. Toate resursele bibliografice trebuie s

text prin liografie. 

 Eviden ierea surselor documentare se va face centralizat  în cadrul 

subcapitolului  (înainte de sec a de anexe). 

 Modul de lucru pentru realizarea studiului docu

i abilitatea de a re ine acele informa ii care sunt 

utile pentru solu  

 

  

 Documentarea  

direct cu realitatea (entitatea) pe care i-

Ea constituie unul dintre punctele activitatea 

calitatea radul de 

fundamentare a concluziilor, propunerilor i solu iilor emise.  
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 ii comerciale alese ca obiect de 

studiu 

iile interumane, comunicarea. 

Lucrarea de licen i abilitatea absolventului de a elabora 

solu ii concrete  într-un domeniu opera ional - bazate pe interpretarea datelor culese, pe valorificarea 

cuno tin elor teoretico  metodologice i pe experien ucru într-un mediu de programare. 

-

birou notarial sau de ie a statului etc. se face diferit, în func ie 

de tema lu Metodologiile de proiectare studiate, instrumentarul tehnic al acestora pun la 

dispozi ia viitorilor absolven i tehnici i metode de ii problemelor reale 

întâlnite în mediul economic. 

tiin ific se poate realiza cel pu  

▪ -se în text); 

▪  

Se i simbolul (x) 

tiin

un obiectiv în sine, ci doar un instrument care  nota de acurate  
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1. Aspecte generale                                                            

  edactare (Microsoft Word 

sau  

• Textul va fi redactat la 1.5 rânduri pentru întreaga lucrare. 

• Marginile paginii (A4) vor fi stabilite astfel: 2.5 cm sus, jos i dreapta. Marginea din stânga va fi de 

3 cm,  

• Se poate alege un tip de caractere (font) dintre: Times New Roman sau Calibri, 

caracterelor fiind obligatoriu 12 (cel mai folosit este tipul de caractere Times New Roman de 12);  

• Semnele de punctua ie (".", ";", ",", "?", "!") sunt urmate în mod obligatoriu 

de un spa iu. 

• Alinierea textului va fi la ambele margini ale paginii ("justify").  

• Pentru titluri, subtitlurile capitolelor si tabelelor, notele de subsol, lista figurilor i bibliografie se 

pot folosi . 

• apari ie în text 

i  

 

2. Detalii privind stilul de redactare 

• Stilul trebuie s  fie clar i concis. 

• Presupune i lucrarea pentru a o trimite la o tiin  

• O mul ime de detalii de formatare pot fi înv

cursurile, tratatele  universitare ile de specialitate. 

• Evita i folosirea termenilor "eu", "mie", "a mea", "al meu". Evita i fraze de tipul "Din 

punctul meu de vedere... ..." în cazul în care nu argumenta i respectiva opinie. 

• Da i lucrarea prietenilor sau familie

nu în lt ca  

 

3. Referin ele din text 

• i cuvintele sau ideile unui autor, cita i autorul respectiv. Este foarte 

important, deoarece pedepsele pentru plagiat sunt foarte severe. 
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• 

 

• în text, scrie i toate numele de familie ale autorilor. De 

are trei sau mai mul i autori, folosi i abrevierea s.a.. Când referin

se va trece numai primul autor  

• Cita ezate î i separate prin ";" urmat de un 

spa ). 

• De exemplu: Popescu (1970) nota ca 

"... (p.12)". 

• Daca a i trecut în text mai mult de trei sau patru citate în 10 pagini, trebuie s  ti it 

 

•  citatul care are mai mult de 40 de cuvinte, ca un bloc independent de text, la cinci spa ii 

distan i ghilimelele i include i în 

agrafe, atunci de la al 

doilea paragraf folosi i aliniatul de 5 spatii. 

 

Exemple de redactare referin e: 

Ionescu, B.; Popescu, A. & Dumitrescu, J. (2007). ii, Editura, ISBN, Localitate 

Ionescu, B.; Popescu, A. & Dumitrescu, J. (2005). Titlul articolului, Proceedings of xxx xxx, pag. 14-17, ISBN, 

loca ia conferin urare, Editor, Bucure ti 

Titlul revistei, Vol., Nr., (luna i anul edi ei) numere -

ultima), ISSN 

Ionescu, B.; Popescu, A. & Dumitrescu, J. (2007).  

(prima-  

Ionescu, B.; Popescu, A. & Dumitrescu, J. Disponibile la: http://www.adresa-

exacta-a-site-ului Accesat la: AAAA-LL-ZZ 

 

4. Pagina de titlu 

• Este o pagin  separat   
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• În partea de sus a paginii se va scrie cu majuscule UNIVERSITATEA ROMÂNO- i, pe 

 

• ezat în centrul primei pagini 

-12 cuvinte. 

• Titlul trebuie s  ofere informa ii despre con inutul lucr rii. Trebuie s  fie scurt, cel mai obi nuit 

fiind acela care enun  concis variabile dependente i cele independente. 

• Numele 

paginii. 

• Numele autorului trebuie trecut sub numele c  

• i ora ul (ex. BUCURESTI 2XXX) 

• Acelea i informa ii trebuie imprimate pe 

  

 

5. Cuprinsul 

• 

subcapitolelor, al i pagina acestora. 

• Capitolele i unitar (ex. CAPITOLUL 1. Titlu capitol 1; 1.1 Titlu 

subcapitol1; 1.2. Titlu subcapitol2; 

 

6. Con                                                                   

• Începe cu pagina 3 sau imediat  

• Pagina începe prin tip

 paragrafe normale i aliniate de 5 caractere. 

• La început informa i cititorul despre problema cercetat , explica i 

 

• pitole, conform cuprinsului stabilit; 

• In cazurile în care cititorul se a i acestea nu pot fi eviden iate, 

i acest aspect. 

• Nu prezenta analiza i un singur subiect. Altfel, 

acestea vor fi trecute la ANEXE. 
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7. Tabelele 

• Tabelele mari, con inând  informa iile brute, vor fi a ezate la sfâr

 

• i va fi notat consecutiv.  

• Numerotarea si denumirea  tabel se  în partea de sus a tabelului si aliniat la 

dreapta. 

• Alege numele 

tabelului. 

• Când folosi i coloane cu numere zecimale, alinia i virgula (punctul zecimal). 

• i trimiteri din text, pute i indica acest lucru astfel "datele din Tabelul nr. 3 ..." i nu 

"Tabelul de mai sus, de la pagina 2, ...". 

 

8. Figurile                                                                                     

• Fiecare fig ionat  , exceptând situa ia în care 

dimensiunea ei nu impune acest lucru, caz în care pot fi grupate mai multe 

iile înso itoare. 

• Cuvântul "Figura" este un termen tehnic prin care în elegem un ansamblu de materiale 

i, desene i ilustra ii /fotografii. 

• Figurile pot fi reproduse prin mijloace specifice în alb/negru sau color. 

• Rezolu ia i dimensiunile repre

con inut.   

• Centra .  

• Tasta i apoi numele lui. 

graficului. 

• Dac  face i trimiteri din text, pute i indica acest lucru astfel "datele din Graficul nr. 3 ..." i nu 

"Graficul de mai sus, de la pagina 2, ...". 

 

9. Anexele 

• Con in date brute i instrumente utilizate care nu pot fi prezentate î

i sus in concluziile ei. 
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10. Bibliografia 

•  

• Toate referin ele  i notele de subsol treb  

• Pentru fiecare autor da i numele de familie urmat de virgul  apoi ini ialele i prenumele urmate 

de puncte. Exemplu: Popescu, I.Vasile. 

• Separa  

redactat î  

• localitatea i 

. 

• i 

titlul cu litera mare, în româ  

• Bibliografia se întocme te  RBU, Ion; 

MARIN, Vasile; POPESCU, Andrei, etc). 

• Sursele bibliografice cu autor colectiv precum i adresele web se trec la finalul listei. 
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Sus ei în fa a comisiei de examen de licen

absolventul a fost repartizat. 

ile sale de 

citatea de a- i sus i propunerile. 

La sus i coordonatorul tiin

membru în comisia de examen. 

Rezultatul final al sus  depinde de mai mul i factori, 

i anume: 

- de con rii scrise, validat de coordonator  

- te i 

te întregul con i poate sus ine solu dusul software 

realizat. 

 

Întrucât este de dorit ca lucrarea de licen a comisiei, 

- c i cronologic -

a lucr  

De absolventului, de 

unele condi ii conjecturale  a i 

en

un foarte scurt comentariu). 

area la detalieri, f

interesa i de natura solu iilor proiectate, de produsul software realizat, de contribu

ile de implementare a solu iilor propuse i 

de estimarea efectelor economice. 

o prezentare în format electronic a problematicilor 

prezentate i caracteristicilor solu iei de informatizare propuse, în circa 8-10 

diapozitive.  

zat la calculator, demonstra

lui cu date de test, vizualizarea rezultatelor execu iei. 
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UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICAN , BUCURE TI     

FACULTATEA DE INFORMATIC  MANAGERIAL  
 
 

FI  
 
TITLU:  ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
AUTOR:  __________________________________________________________________ 
 
PROFESOR COORDONATOR:  _________________________________________________ 
 

DATA TITLUL CAPITOLULUI ANALIZAT 
SEMNATURA 
PROFESOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
: 

1. În cadrul disciplinei Elaborarea  de  se verifica înregistrarea  
proiectului, conform calendarului stabilit; 

2.  care nu au completat  nu vor avea încheiat  situa ia la disciplina Elaborarea 
 de  . 
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UNIVERSITATEA ROMÂNO-A  
FACULTATEA DE I M  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Aceasta este coperta) 

 
 
 
 

Coordonator tiin ific:  
Grad didactic, nume, prenume 

 
Absolvent:  

Nume, ini i, prenume 

 
 

 
Bucure ti, 2... 
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UNIVERSITATEA ROMÂNO-A  
FACULTATEA DE I M  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RII DE LIC  

(Aceasta este ) 
 
 
 
 

Coordonator tiin ific:  
Grad didactic, nume, prenume 

 
Absolvent:  

Nume, ini i, prenume 

 
 

 
Bucure ti, 2... 

 


