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Lucrarea de disertație este structurată pe capitole şi va include următoarele elemente obligatorii:  
 
1. Coperta; 
 
2. Pagina de titlu;  
 
3. Cuprinsul  –  trebuie să conțină titlurile tuturor capitolelor, subcapitolelor şi maximum a sub-
subcapitolelor cu paginațiile de început; 
 
4. Introducerea - va conține o prezentare a importanței şi a gradului de noutate a temei abordate, 
obiectivele generale ale lucrării, argumente pentru abordarea temei, scurtă prezentare a structurii 
lucrării, pe capitole. 
 
Capitolul 1- Stadiul actual al realizărilor în domeniu - Partea documentară - prezentarea teoriei şi a 
surselor bibliografice folosite în cercetare, în care se explică ce teorie s-a folosit în general şi cum se 
încadrează cercetarea studentului în literatura de specialitate, elemente de noutate, aspect inovatoare, 
etc,. Stadiul actual al cunoaşterii în domeniul temei abordate va cuprinde partea teoretică a fenomenului 
studiat, sub forma unui studiu critic (exprimându-se punctele de vedere proprii referitoare la informațiile 
incluse în lucrare) asupra literaturii de specialitate referitoare la tema abordată, a autorilor şi surselor de 
renume intern şi internațional, cărți, tratate, cursuri, monografii, lucrări de specialitate, reviste, articole 
științifice, internet etc. Toate citările bibliografice din text, trebuie să se regăsească la finalul proiectului 
în lista bibliografică. Acest capitol poate conține unul sau mai multe subcapitole, după cum consideră 
autorul că este necesar. 
 
Capitolul 2. Materiale și metode de lucru Prezentarea metodologiei în privința temei abordate (modalități, 
formule, relații şi modele de calcul şi analiză; aspecte instituționale şi legislative în domeniu; studiu 
comparativ 
 



Capitolul 3. Rezultate ale cercetărilor și interpretarea acestora - Prezentarea unei aplicații practice/ studiu 
de caz, în care să se aplice aspectele teoretice şi metodologice prezentate în primele două capitole;  
 
Capitolul 4. Concluzii și contribuții personale Extragerea de concluzii din primele trei capitole şi 
formularea de propuneri pe baza acestor concluzii; Prezentarea altor elemente utile în lumina lucrării 
prezentate: noi direcții de continuare a cercetării efectuate; polemici științifice cu puncte de vedere 
consacrate, etc.; Contribuțiile personale pot consta în experimente, realizarea unor dispozitive, 
prelucrarea unor date de bibliografice, modelarea matematică a unor experimente sau date preluate din 
diverse surse, concluzii teoretice rezultate din studii preliminare. 
 
Bibliografia  –  va conține lista tuturor surselor de informare utilizate pentru elaborarea lucrării de 
disertație. Bibliografia nu se va numerota drept capitol.  
 
Anexele  –  vor fi introduse într-o secțiune separată, care nu se numerotează. Referirea la Anexe trebuie 
făcută în textul lucrării. Fiecare anexă va fi numerotată cu cifre arabe şi i se va da un titlu. Se recomandă 
să se folosească anexele în cazul în care datele prezentate ar îngreuna citirea lucrării într-un mod fluent 
sau în cazul în care se depăşeşte numărul de pagini recomandate pentru lucrare.  
 
Notă: 
Lucrarea de Disertație va fi redactată conform ghidului de redactare. 
Este obligatoriu ca Lucrarea de disertație să cuprindă toate temele prevăzute în capitolele din structura 
recomandată. 
Lucrările de disertație care nu tratează tema unui capitol nu sunt acceptate pentru susținere. 
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