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1.Ce este o lucrare de diserta�ie. Cadrul 

general. 
 
 Lucrarea de DISERTA�IE este un elaborat 
�tiin�ific în care se expune o problem� în mod �tiin�ific 
�i am�nun�it, cu sublinierea punctului de vedere al 
autorului asupra domeniului abordat �i contribu�ia la 
dezvoltarea acestuia. Denumirea vine de la latinescul 
dissertatio iar în România a ajuns pe filiera Francez� 
de la fr. disserta�ion.  Forma întâlnit� frecvent în 
România este aceea de diserta�ie, dar se utilizeaz� �i 
denumirea dizerta�ie, care este �i ea corect�. 
 În cazul studiilor de masterat acestea se încheie 
cu o lucrare de diserta�ie, elaborat� de masterand, sub 
conducerea �tiin�ific� a unui cadru universitar cu 
experien�� �i prestigiu �tiin�ific sus�inut de lucr�ri 
proprii în domeniul masterului respectiv. 
 Temele pentru lucr�rile de diserta�ie sunt 
propuse de c�tre membrii catedrei sau departamentului 
care coordoneaz� activitatea �tiin�ific� a specializ�rii 
respective de masterat, aprobate de �eful catedrei sau 
departamentului �i avizate de decanul Facult��ii 
organizatoare. 

 Disertatia trebuie sa demonstreze cunoasterea 
�tiintifica avansat� a temei abordate, s� con�in� 
elemente de originalitate în dezvoltarea sau 
solu�ionarea temei, precum si modalit��i de validare 
�tiintifica a acestora.  
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 Disertatia se sustine in �edint� public� în fa�a 
comisiei de disertatie, numit� prin decizia Rectorului 
Universit��ii organizatoare a studiilor de masterat. 
 Prezentarea disertatiei se axeaza pe contributiile 
masterandului in realizarea ei �i pe elementele de 
originalitate ce constituie contribu�ii proprii sau 
puncte de vedere proprii. Rezultatele evaluarii 
disertatiei se exprima prin note de la 1 la 10. 
Promovarea disertatiei se face de catre masteranzii 
care au obtinut cel putin media 6. 

In cazul nepromovarii disertatiei, candidatul se 
poate prezenta la o a doua sesiune de sustinere a 
disertatiei, cu schimbarea temei diserta�iei. Dac� �i la 
a doua sus�inere a diserta�iei masterandul nu obtine 
medie de promovare, acesta va primi un certificat de 
absolvire a programului de studii universitare de 
masterat �i foaia matricol�. 
Masterandul care a indeplinit toate cerin�ele prev�zute 
în programul de studii universitare de masterat �i a 
ob�inut cel putin media 6 la sus�inerea public� a 
disertatiei prime�te diploma de studii universitare de 
masterat  înso�it� de suplimentul la diplom�, intocmit 
conform reglementarilor în vigoare.  

Masterandul poate solicita schimbarea temei din 
programul de cercetare o singura dat� în timpul 
studiilor universitare de masterat. Schimbarea temei 
programului de cercetare se aprob� de conducerea 
I.O.S.U.M.(Institutia Organizatoare de Studii 
Universitare de Masterat), în cadrul aceluia�i domeniu 
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în care a fost înmatriculat masterandul, �i nu implic� 
modificarea duratei ciclului de studii universitare de 
masterat. In cazul programelor comune de studii, 
schimbarea temei programului de cercetare se face cu 
acordul ambelor I.O.S.U.M-uri. 
 
 

2.Con�inutul cadru al unei lucr�ri de 

diserta�ie. 

 
2.1.Prezentarea domeniului lucr�rii 

 

 Domeniul lucr�rii de diserta�ie trebuie s� fie 
inclus în domeniul de preg�tire al masterandului, s� fie 
un domeniu de actualitate, de interes �tiin�ific �i s� fie 
accesibil preg�tirii �i competen�elor câ�tigate de 
masterand prin preg�tirea parcurs�. Domeniul lucr�rii 
trebuie s� fie cunoscut masterandului prin preg�tirea 
ob�inut�, sau trebuie s� fie câ�tigat de masterand prin 
studiu individual �i informare bibliografic�, ce va fi 
enumerat� la finele lucr�rii. În cadrul acestui capitol, 
obligatoriu unei lucr�ri de diserta�ie, masterandul va 
prezenta concis, ordonat �i clar caracteristicile 
domeniului, stadiul realiz�rilor, stadiul cunoa�terii, 
tendin�e �i practici teoretice �i experimentale 
cunoscute.  
 
2.2.Stadiul actual în domeniul cercetat 
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Se  face un scurt istoric asupra nivelului atins 
în cercetarea temei pe plan na�ional �i interna�ional, 
solu�iile actuale �i direc�iile de cercetare. Analiza 
stadiului actual trebuie s� fie critic�, eviden�iind 
avantajele �i  dezavantajele solu�iilor existente. 
Pentru a se putea efectua o prezentare complet� a 
temei abordate, trebuie s� se  studieze literatura de 
specialitate cu referire la tema abordat�. Punctul 2.1 
�i 2.2 va reprezenta numai cca 8-10% din con�inutul 
final al lucr�rii.(4…6 pagini). 
 
2.3.Obiectul studiului 

 
 Obiectul studiului poate fi un procedeu, un 
echipament, un utilaj tehnologic, o instala�ie, un 
fenomen mecanic, o component� a unei instala�ii 
complexe, un experiment sau un complex de 
experimente care au o finalitate concret� de rezolvare 
a unei defec�iuni, deficien�e sau de îmbun�t��ire a unui 
produs, echipament sau procedeu. Obiectul studiului 
trebuie s� fie inclus în domeniul de preg�tire al 
masterandului, în cazul de fa�� analiza comport�rii 
dinamice. 
 
2.4.Cerin�ele �i obiectivele lucr�rii 

 
 Principala cerin�� este s� se sublinieze cum este 
abordat obiectul studiului �i care este contribu�ia proprie 
a masterandului, subliniindu-se ce trebuie rezolvat prin 
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tema abordat� �i cum se rezolv�. 
În  conformitate cu  specializarea absolvit�, în 

cazul de fa��-ACDMET, absolventul  trebuie s� 
acopere un  volum  de cca.20 de pagini pentru partea 
de contribu�ii proprii. Volumul p�r�ii scrise nu 
reprezint� singura m�sur� a  contribu�iilor proprii. 
Contribu�ii proprii se reg�sesc �i în alte aspecte 
precum: complexitatea solu�iilor, calcule  inginere�ti, 
la care se adaug� diverse alte elemente în func�ie de 
specificul specializ�rii, tema abordat�, etc. 
 
2.5.Prezentarea componentelor ce definesc obiectul 

studiului 

 
 Atunci când tema presupune un ansamblu de 
componente ce interac�ionaz� reciproc printr-un 
proces dinamic este necesar s� se prezinte aceste 
componente, f�ra a face exces de prezentare. 
Comonentele se prezint� prin desene sau schi�e clare, 
scheme sau imagini foto �i se prezint� caracteristicile 
fiec�rei componente, caracteristici care influien�eaz� 
comportarea acestora în ansamblul supus analizei. 
Aceast� parte poate lipsi la unele lucr�ri, decizia 
apar�inând masterandului �i conduc�torului �tiin�ific. 
 
2.6.Prezentarea ansamblului, echipamentului sau 

sistemului supus studiului 
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 Paragraf asem�n�tor celui anterior, dar în care 
se prezint� ansamblul supus cercet�rii: echipament,  
utilaj, instala�ie, etc. 
 
2.7.Prezentarea caracteristicilor definitorii �i  
derivate ale obiectului studiului 

 
 Se prezint� datele tehnice specifice obiectului 
lucr�rii. Deobicei acestea se prezint� sub form� 
tabelar�, concis� �i numai caracteristicile care au 
leg�tur� cu obiectul lucr�rii. 
 
2.8.Realizarea modelului de analiz� 
compotamental� (cvasistatic�, dinamic�, 
organologic�, structural�, etc) 

 
 

În cadrul acestui paragraf se vor prezenta 
programele �i subprogramele de calcul numeric 
întocmite de  absolvent atât pentru solu�ionarea 
problemelor de calcul constructiv cât �i pentru 
calcule tehnico-economice �i apoi o parte din 
rezultatele ob�inute sub form� tabelar� �i de 
diagrame sau nomograme. Tabelele �i diagramele 
vor fi înso�ite de interpret�ri atât de ansamblu cât �i 
comparative cu rezultate similare din bibliografie. 

Cercet�rile experimentale vor fi prezentate 
pe baza unor fotografii ale instala�iei realizate, 
diagrame de  m�surare , tabele valorice ob�inute 
experimental. 
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Se vor compara rezultatele experimentale cu 
cele ob�inute în urma calculelor numerice, se va 
prezenta o analiz� a acestora �i se vor trage 
concluziile aferente. Acest capitol va cuprinde 5-6, 
pagini în func�ie de tema abordat�. 

 
2.9.Modele comportamentale sintetice 

  
 În cadrul acestui paragraf sunt puse în eviden��, 
func�ie de tipul obiectului lucr�rii, modele de sintez� 
ale procesului, produsului, echipamentului, utilajului 
tehnologic, instala�iei, fenomenului mecanic,  
componentei instala�ii complexe, etc. Sunt realizate 
eventual prototipuri virtuale, modele numerice, 
modele AEF, modele 3D, etc. care s� r�spund� 
obiectivului propus al lucr�rii de diserta�ie. 
 
2.10.Concluzii 

 

Se descriu rezultatele ob�inute, unde urmeaz� 
a fi integrate solu�iile, ce inten�ii de viitor exist� în 
direc�ia dezvolt�rii temei de diserta�ie (cca. 2 pagini). 
De asemenea se prezint� într-o form� cât mai concis� 
�i pe puncte, principalele rezultate ob�inute, 
subliniindu-se contribu�ia adus� prin propriile 
cercet�ri.  

Se vor scoate în eviden�� elementele de noutate 
ale lucr�rii. 
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2.11. Bibliografie 

  

 Aceasta reprezint� ultima parte a lucr�rii �i 
prezint� toate c�r�ile, articolele, prospectele, 
proiectele, cataloagele, standardele, normele, 
referatele, website- uri, etc., consultate de masterand.  
 
3.Prezentarea con�inutului 
 
3.1. Partea scris� 
 

 Lucrarea de diserta�ie este o lucrare �tiin�ific� 
care trebuie s� îndeplineasc� ni�te criterii atât de 
con�inut �tiin�ific, deja prezentate, cât �i de mod de 
prezentare a lucr�rii. Modul de prezentare a 
paragrafelor anterioare, care sunt de fapt capitole ale 
lucr�rii de diserta�ie, se va expune la anexele prezentei 
metodologii. 
 
3.2. Partea grafic� 
  
 Desenele, graficele, diagramele, schemele, 
imaginile foto, trebuie s� fie clare, explicite, s� con�in� 
toate datele necesare în�elegerii datelor expuse. Se vor 
pune în eviden�� m�rimile fizice utilizate, unit��ile de 
m�sur� cu respectarea Sistemului Interna�ional(SI). 
 
 
3.3.Modelarea matematic� 
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 Acest paragraf se refer� la programele de calcul 
utilizate în cadrul lucr�rii, metode numerice de 
analiz�, rezolvare �i prezentare a datelor. Metodele 
utilizate vor fi expuse succint f�r� a se face exces de 
zel în a prezenta prea multe date despre program, în 
detrimentul con�inutului propriu al lucr�rii. 
 
3.4 Partea experimental� 
 
 Datele experimentale se prezint� în mod sintetic 
ca date direct ridicate din experiment prin opera�ia de 
m�surare, dar �i datele prelucrate �i sintetizate în 
grafice, tabele, scheme experimentale,etc. Este bine, 
dac� sunt date experimentale proprii, s� se anexeze 
lucr�rii –Protocolul experimental al m�sur�rii 
respective. 
 
3.5. Partea de contribu�ia original� 
 

 Se sintetizeaz� în capitolul concluzii, 
subliniindu-se în mod expres aceasta. 
 
3.6. Diseminarea rezultatelor 

 

 Se recomand� ca rezultatele deosebite ale temei 
s� fie prezentate sub forma unui sau unor articole 
�tiin�ifice prezentate la sesiunile locale sau zonale ale 
cercurilor �tiin�ifice studen�e�ti. 
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4.Grafic�, expunere, prezentare.  
 
 Acest capitol se refer� la modul de prezentare a 
lucr�rii de diserta�ie în fa�a comisiei de examen.  

În primul rând, prezentarea trebuie s� fie 
concis�, abordând atât esen�a proiectului cât �i 
detaliile semnificative. Modul de exprimare trebuie s� 
fie clar, coerent, s� nu lase posibilitatea unor 
interpret�ri diferite. Se va  prezenta distinct ceea ce 
s-a preluat �i partea original� a proiectului. Solu�iile  
vor  fi  sus�inute  cu  argumente  logice,  cu  trimiteri  
la  referin�e  bibliografice  �i  se  vor argumenta 
concluziile. R�spunsul la întreb�rile membrilor  
comisiei va fi direct, la obiect, f�r� dezvolt�ri 
inutile. Candidatul trebuie s� cunoasc� �i s� fie 
capabil s� explice  toate elementele pe care le-a 
folosit în lucrare. 

Sunt acceptate dou� forme de prezentare a 
lucr�rii: prezentarea clasic� �i prezentarea pe suport 
informatic. Aceast� prezentare este o ac�iune de 
promovare în public a „produsului“ pe care l-a �i 
creat. Lucrarea nu trebuie s� fie numai corect 
întocmit� ci �i atractiv prezentat�. 

 
 
4.1. Prezentarea clasic� 
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 Este realizat� prin expunerea p�r�ii scrise �i a 
p�r�ii grafice a lucr�rii de diserta�ie, f�r� modificarea 
sau sintetizarea con�inutului. Pentru aceasta lucrarea 
de diserta�ie este expus� folosind folii transparente, 
expuse prin retroproiector, diapozitive dup� partea 
scris�, sau în mod direct informa�ia scris� a lucr�rii 
este expus� folosind tehnic� de proiec�ie modern�. 
Deoarece lucrarea nu este sintetizat� fiind chiar partea 
scris�, sinteza se realizeaz� direct în fa�a comisiei f�r� 
a intra în detalii inutile de prezentare (descrieri de 
formule, detalii de nesemnificative, etc). În acest caz 
masterandul prezint� succint fiecare capitol al lucr�rii 
insistând asupra  aspectelor semnificative �i a 
elementelor conclusive. 
 
4.2.Prezentarea multimedia. 

 
Pentru prezentare se  utilizeaz� slides-uri 

Power Point, materiale video, tehnic� de prezentare 
video, etc. În acest caz sinteza lucr�rii este realizat� 
anterior prezent�rii, u�urând prezentarea în fa�a 
comisiei.Candidatul urm�re�te expunerea video 
descriind doar aspectele semnificative expuse. 

 
5. Conduita �i structurarea prezent�rii 
 

�inuta candidatului în fa�a comisiei 
(vestimenta�ie, prezen�a fizic�, mimic�, afi�area 
ostentativ� a a unei st�ri psihice pozitive, etc.) are o 
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mare relevan��. Respectul fa�� de munca depus�, fa�� 
de propria persoan� �i fa�� de ceilal�i trebuie s� 
impregneze acest moment. 

Se recomand� s� se stabileasc� raportul optim 
între precizie �i relevan�� în cadrul sus�inerii, folosind 
cel mai adecvat limbaj, demonstrând c� merit� s�  se 
ob�in�  condi�ia de absolvent de master. 

 
Recomand�ri de prezentare �i sus�inere a lucr�rii 

de diserta�ie:  

a) timp maxim de prezentare: 10 -12 minute;  
b) prezentarea stadiului actual s� nu dep��easc� 
10% din timp;  
c) se va insista asupra contribu�iilor proprii;  
 
Recomand�ri pentru realizarea prezent�rii 

multimedia:  

a) prezentarea va con�ine între 8 �i 15 slide-uri;  
b) existen�a obligatorie a unui slide de titlu (care va 

con�ine cel pu�in titlul lucr�rii, numele 
absolventului �i numele  cadrului  didactic 
coordonator),  

c) a unui slide cu cuprinsul prezent�rii; 
d) a unui slide ce va cuprinde cuvintele cheie (cu 

ajutorul acestuia se vor prezenta cele men�ionate 
în introducerea lucr�rii);  

e) existen�a a 6 - 10 slide-uri cu text, tabele, figuri 
(cu ajutorul acestora se vor prezenta acele aspecte 
ale lucr�rii ce se doresc a fi comunicate 
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comisiei);  
f) existen�a a 1 - 2 slide- uri pentru concluzii;  
g) slide-urile nu vor con�ine prea mult text 

(maximum 4-5 linii), iar absolventul trebuie s� 
„explice” �i nu s� „citeasc�” informa�ia de pe 
slide; 

h) se recomand� ca pe  parcursul  prezent�rii în 
PowerPoint s� s e  foloseasc� cât mai pu�ine 
efecte de tranzi�ie deorece s-a constatat ca ele 
distrag aten�ia;  

i) se recomand� s� se  foloseasc� culori pentru text 
�i background care s� ofere un contrast 
satisfac�tor. 

 
6.Criterii de apreciere a lucr�rii de diserta�ie 
 
Criteriile de apreciere a lucr�rii de diserta�ie de c�tre 
membrii comisiei sunt: 
 
6.1.Criterii privind tema, structura �i estetica 

lucr�rii:  
Acest criteriu se refer� la: 

a. Oportunitatea/utilitatea �i actualitatea temei; 
b. Respectarea structurii impuse de comisie; 
c. Concordan�a între con�inutul lucr�rii �i tem�, 

respective obiectivele asumate; 
d. Aspectul estetic al lucr�rii. 

 
6.2.Criterii privind documentarea : 
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a. Amploarea, relevan�a �i actualitatea biblio-
grafiei; 

b. Corectitudinea utiliz�rii bibliografiei (exist� 
cit�ri în con�inut,respectarea formatului cit�rii 
�i prezent�rii bibliografiei, respectarea 
deontologiei cit�rii); 

c. Capacitatea de sintez� (utilizarea echilibrat� a 
referin�elor bibliografice). 

 
6.3.Criterii privind competen�a în domeniul 

specializ�rii: 
 

a. Relevan�a temei �i obiectivelor lucr�rii pentru 
domeniul dinamicii MET; 

b. Gradul de acoperire a competen�elor aferente 
domeniului de specializare; 

c. Corectitudinea solu�iilor propuse; 
d. Corectitudinea solu�iilor inginere�ti �i 

manageriale; 
e. Utilizarea tehnicilor moderne; 
f. Corectitudinea solu�iilor inginere�ti. 

 
6.4.Criterii privind contribu�ia masterandului: 
 

a.Ponderea contribu�iei proprii în ansamblul 
lucr�rii; 
b. Capacitatea de a reliefa contribu�iile originale. 

 

6.5.Criterii de diferen�iere: 
 

Criteriile de diferen�iere s-au introdus datorit� 
eterogenit��ii tipurilor de lucr�ri de diserta�ie �i în 
scopul unei evalu�ri corecte. Se vor puncta astfel 
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suplimentar urm�toarele: 
a.Caracterul interdisciplinar; 
b.  Execu�ie practic�, dezvoltare software; 
c.   Nivel �tiin�ific; 
d.  Originalitate/inova�ie 
e.   Noutatea domeniului. 
Observa�ie:  nu  trebuie  atinse toate  aceste  
caracteristici  într-o  lucrare.  Reprezint� o modalitate 
de diferen�iere. 
 
6.6.Criterii privind prezentarea lucr�rii: 
 
a.   Încadrarea în intervalul de timp; 
b.  Modul în care se r�spunde la întreb�ri; 
c.   Structura prezent�rii; 
d.  Abilit��i de comunicare; 
e.   Instrumente de prezentare. 
 

Absolventul va preda odat� cu lucrarea de 
diserta�ie �i CD/DVD – Rom cu lucrarea în  format 
electronic, fisier PDF, materiale preluate de secretarul 
comisiei �i care se vor depune cu PV la arhiva 
institu�iei. 
 

Comisia comunic� �i afi�eaz� zilnic, la terminarea 
audierii lucr�rilor,  rezultatele ob�inute de candida�i la 
examenul de diserta�ie încercând s� confere momentului un 
aspect solemn care s� r�mân� în memoria masteranzilor. 
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7.Recomand�ri structurale 
 

Lucrarea   este   structurat�   pe   capitole,   
subcapitole   �i   include   urm�toarele    elemente 
obligatorii: 

1.  Copert� - informa�iile care trebuie s� apar� pe 
coperta lucr�rii de diserta�ie sunt prezentate în 
anexa 1; 
2.  Subcopert� - este prezentat� în anexa 2; 

• Tema lucr�rii de diserta�ie, format 
tipizat – anexa 3; 

• Fi�a de apreciere a lucr�rii de diserta�ie 
– anexa 4; 

• Rezumatul lucr�rii – o pagin� în limba 
român� vezi anexa 5; 

• Rezumatului într-o limb� de circula�ie 
interna�ional�, vezi anexa 5; 

7. Cuprins – lucrarea de diserta�ie va avea un 
cuprins care con�ine titlurile capitolelor �i 
subcapitolelor  înso�ite de num�rul paginii la care 
începe fiecare capitol �i subcapitol.  

     8. Introducerea – aceasta va con�ine motiva�ia 
alegerii temei, gradul de noutate a temei, 
obiectivele generale ale lucr�rii etc 
9.Capitole – lucrarea de diserta�ie va con�ine între 
6 – 8 capitole numerotate cresc�tor, fiecare având 
în partea final�, un subcapitol de concluzii (1 
pagin�), care s� sintetizeze informa�iile �i/sau 
rezultatele prezentate în cadrul acelui capitol; 
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10.Concluziile  lucr�rii  -  în  aceast�  parte  se  
reg�sesc  cele  mai  importante  concluzii  din 
capitolele lucrarii, prezentarea contribu�iilor 
proprii, precum �i direc�ii viitoare de cercetare 
legate de tema abordat�; 
11.Bibliografie  -  aceasta  va  con�ine  lista  
tutror  surselor  de  informa�ie  utilizate  de  c�tre 
absolvent pentru redactarea lucr�rii de diserta�ie. 
Se recomand� un minim de 25 de referin�e 
bibliografice din care 20% din  reviste de 
specialitate �i internet, iar 5 referin�e s� fie din 
ultimii 5 ani (anexa 6). Bibliografia nu se va  
numerota ca �i capitol al lucr�rii. Titlurile 
bibliografice se ordoneaza alfabetic; 
12. Anexe (dac� este cazul) – acestea apar într-o 
sec�iune separat�, care nu se numeroteaz� ca �i 
capitol.  Fiecare  anex�  se  va  men�iona  cel  
pu�in  o  dat�  în  textul  lucr�rii.  Anexele  se 
numeroteaz� cresc�tor (Anexa1, Anexa2 etc.). O 
anex� poate avea maxim 3 pagini; 

 
                            * * * 

Formatul întregii lucr�ri este A4, num�rul de 
pagini fiind între 40 �i 70, imprimarea pe o fa��, 
fiecare capitol va începe pe o pagin� nou�, titlurile 
capitolelor se scriu cu font de 14 sau 16 puncte, 
bold, Times New Roman. 

 
* * * 
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La redactarea lucr�rii se vor respecta 

urm�toarele elemente: 
��Rela�iile  de  calcul  se  scriu  cu  editorul  

Equation  �i  se  numeroteaz�.  Numerotarea 
acestora va  cuprinde num�rul capitolului, urmat 
de num�rul de ordine al rela�iei în cadrul 
capitolului, incluse intre paranteze rotunde, font : 
Times New Roman, 10 puncte (font size); 

��Marginile paginii – se vor utiliza urmatoarele 
valori pentru marginile paginii (Page Setup – 
Margins): stânga: 2,5 cm; dreapta: 2,0 cm; sus: 2,0 
cm; jos: 2,0 cm. 

��Spa�iere între rânduri – textul va respecta  o 
spa�iere între rânduri de 1,5 linii (Format –
Paragraf – Line spacing – 1,5 lines); 

��Alinierea textului în cadrul paragrafelor, textul 
din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între 
marginile din stânga �i dreapta (justified). Primul 
rând al fiec�rui paragraf va avea o indentare de 1,5 
cm (Format – Paragraf – Indentation – Left). 
Excep�ie fac titlurile capitolelor, care pot fi 
aliniate centrat,  precum �i etichetele tabelelor �i 
figurilor (a se vedea explica�iile de mai jos); 

��Font – fontul utilizat pentru redactare va fi Times 
New Roman, cu dimensiunea de 12 puncte, 
utilizând diacriticele specifice limbii în care este 
redactat� lucrarea (�, î, �, �, â – pentru limba 
român�); 
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��Numerotarea paginilor – numerotarea paginilor 
se face începând cu pagina de titlu, pân� la ultima 
pagin�, dar num�rul paginii apare doar începând cu 
Introducerea. 

��Tabele – tabelele se numeroteaz� cu dou� cifre, 
prima reprezentând num�rul capitolului, iar cea de 
a doua reprezentând num�rul tabelului din 
capitolul respectiv. Fiecare tabel are  num�r  �i  
titlu,  care  se  men�ioneaz�  deasupra  tabelului,  
aliniat  la  marginea  din dreapta. Tabelele se 
creeaz� în Word sau se import� din Excel (anexa 
9); 

��Antetul  paginii  -  apare  începând  cu  
introducerea  �i  va  con�ine:  LUCRARE  DE 
DISERTA�IE, centrat cu font de 12, bold; 

��Figuri – figurile (imagini, grafice etc.) se 
numeroteaz� cu dou� cifre, prima reprezentând 
num�rul  capitolului, iar cea de a doua fiind 
num�rul figurii din  capitolul respectiv. Fiecare 
figur� are num�r  �i  titlu, care se men�ioneaz� sub 
figur�, centrat. Figurile se insereaz� ca imagini în 
format electronic  creat în Word, într-un program 
de grafic�, capturate, scanate etc. font : Times New 
Roman, 10 puncte; 
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ANEXE 

Exemple de realizare a componentelor 
structurale ale lucr�rii de diserta�ie. 
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Anexa 1 
UNIVERSITATEA ,, DUN�REA DE JOS,, DIN 

GALA�I 
Facultatea de inginerie Br�ila 

 

 

 

 

 

 

 

LUCRARE DE DISERTA�IE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Autor, 

Std. mast....................... 
 
 

Promo�ia 20... 
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Anexa 2 
 

UNIVERSITATEA ,, DUN�REA DE JOS,, DIN 
GALA�I 

Facultatea de inginerie Br�ila 
Catedra de �tiin�e Inginere�ti �i Management 

. 
 
 
 
 
 
 
 

LUCRARE DE DISERTA�IE 

 

 
 
 
 
 
 
 
Conduc�tor �tiin�ific, 

Prof. dr. ing..................... 
 

Autor, 

Std. mast....................... 
 

Br�ila 20.... 

 

 

 

 26

Anexa 3 
UNIVERSITATEA ,, DUN�REA DE JOS,, DIN GALA�I         nr............................. 
Facultatea de Inginerie Br�ila                                               Aprobat, 
Catedra de �tiin�e Inginere�ti �i Management                            DECAN 

 

 

TEMA 
LUCR�RII DE DISERTA�IE 

 
Student mast.................................................................. 
Tema..............................................................................
.......................................................................................
....................................................................................... 
 
Con�inutul 
lucr�rii............................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
...................................................................................... 
 
�ef catedr�,                                  Conduc�tor �tiin�ific, 
............................                         ................................. 
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Anexa 4 
UNIVERSITATEA ,, DUN�REA DE JOS,, DIN GALA�I          
Facultatea de Inginerie Br�ila                                                
Catedra de �tiin�e Inginere�ti �i Management                             

 

 
FI�� DE APRECIERE 

asupra lucr�rii de diserta�ie/autor 
.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................... 

 
În urma activit��ii de coordonare �i control a activit��ii 
de cercetare efectuat� pe parcursul document�rii, 
experiment�rii/evalu�rii �i redact�rii lucr�rii de 
diserta�ie, men�ionez urm�toarele: 
 
1.Propun/nu propun sus�inerea în fa�a comisiei 
.................................................................................... 
2.Am colaborat cu autorul în condi�ii 
..................................................................................... 
3.Au fost/nu au fost atinse obiectivele propuse 
.................................................................................... 
4. În concluzie propun 
.................................................................................... 
5.Nota, calificativ, 
..................................................................................... 
 

Conduc�tor �tiin�ific, 
..................................... 

Data.................... 
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Anexa 5 
 

Rezumatul ,  
în  limba  român�  �i  cel  într-o  limb�  de  
circula�ie  international�  va  fi  realizat completând 
rubricile de mai jos. 
Obiective (max 100 caractere): Stabilirea scopurilor 
�i obiectivelor proiectului. Despre ce este vorba în 
proiect �i de ce este important ? 

 
Stadiul actual (max. 1500 caractere): Pe ce 
concepte, cercet�ri se bazeaz� proiectul ? Cum se 
refer� proiectul la alte cercet�ri în acest domeniu ? 
 
Abordare (max 100 caractere): Ce abord�ri au fost 
folosite pentru a cuprinde dovezi practice/ de 
cercetare? Cum permite aceast� cercetare ca scopul 
acestui proiect s� fie realizat ? Care au fost 
principalele metode utilizate (de exemplu studiu de 
caz). De ce este metoda adecvat�, solid� �i de 
încredere ? 
 
Rezultate/recunoa�teri  (max  100  caractere):  

Scoate�i  în  eviden��  principalele rezultate  �i 
concluzii.  Asigura�i-va  c�  rezultatele  sunt  clare,  
precise  �i  justificate.  Care  este  dezvoltarea 
planificat� a lucr�rii? Care sunt limit�rile rezultatelor 
prezentate? 
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Implica�ii (max 100 caractere): Rezuma�i 
implica�iile studiului/ proiectului pentru una sau mai 
multe dintre  urm�toarele grupuri – cadre 
universitare, cercet�tori, administratori ai 
universit��ii, evaluatori ai calit��ii, cei care stabilesc 
politicile �i practican�ii. Care sunt implica�iile 
proiectului pentru domeniul specific �i/sau 
dezvolt�rile în cercetare/educa�ie/ metodologia 
practicii 
 

Originalitate (max 100 caractere): Stabilirea în mod 
clar a contribu�iei cheie a proiectului �i ceea ce este 
original sau unic. 
 
 

* * * 
Acele�i puncte vor fi abordate �i la rezumatul în alt� 
limb� de circula�ie: englez�, francez�, german�, etc. 
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Anexa 6 
BIBLIOGRAFIE 
 
Chicago  Manual  of  Style  prezint�  dou�  
sisteme  de documenta�ie �i citare, de baz�:  
(1) tip note �i bibliografie; 
(2) tip autor-dat�.  

��Stilul (1) tip note �i bibliografie este preferat 
de mul�i în �tiin�ele umane, inclusiv literatur�, 
istorie �i arte. Acest stil prezint� informa�ii 
bibliografice în cadrul notelelor �i adesea, o 
bibliografie. Se permite folosirea unei 
variet��i de surse, inclusiv cele ezoterice, mai 
pu�in adecvate în cazul sistemului tip autor-
dat�. 

��Sistemul (2) tip autor-dat� a fost mult timp 
folosit de c�tre cei din �tiin�ele fizice, 
naturale, �i sociale. În acest sistem,  sursele 
sunt citate pe scurt în text, de obicei în 
paranteze, dup� numele de familie al 
autorului �i data public�rii. Sursele citate pe 
scurt, sunt mai apoi detaliate într-o list� de 
referin�e, unde informa�ii complete 
bibliografice sunt furnizate. 

Alegerea între cele dou� depinde de tema atins� 
�i natura surselor citate, fiecare dintre cele dou� 
sisteme fiind preferate de diferite grupuri de 
cercet�tori, autori,etc. 

 
* * * 
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În afar� de utilizarea notelor prin trimiteri între 
paranteze în text, cele dou� sisteme au un stil 
similar. Mai jos se pot vedea câteva exemple 
comune de surse citate în fiecare stil, inclusiv 
exemple de surse electronice. Pentru exemple 
specifice, a se vedea capitolele 14 �i 15 din edi�ia a 
16 a Chicago Manual of Style. 

 
Exemple 
Exemplele  ilustreaz�  citatele  cu  ajutorul  
sistemului  (1)  tip  note  �i  bibliografie.  Notele 
exemplificate sunt urmate de versiuni scurtate de 
cit�ri la aceea�i surs�.  

Carte 

��Un autor 
1.Michael Pollan, The Omnivore’s Dilemma: A 

Natural History of Four Meals (New York: Penguin, 
006), pg.99–100; 

��Doi sau mai mul�i autori 

1. Geoffrey C. Ward �i Ken Burns, The War: An 

Intimate History, 1941–1945 (New York: Knopf, 
2007), pg.52; 

Capitol sau  parte a unei c�r�i 
1.John  D.  Kelly,  “Seeing  Red:  Mao  Fetishism,  
Pax  Americana,  and  the  Moral  Economy  of  
War,”  din “Anthropology and Global 
Counterinsurgency”, ed. John D. Kelly et al. 
(Chicago: University of Chicago Press,2010), pg.77; 
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Prefa��, cuvânt înainte, introducere sau altparte 

similar� a unei c�r�i 

1. James Rieger, introducere   la Frankenstein; sau, 
The Modern Prometheus, de Mary Wollstonecraft 
Shelley (Chicago: University of Chicago Press, 
1982), xx–xxi; 

C�r�i publicate electronic 
Dac� o carte este disponibil� în mai mult de un 

format, cita�i versiunea consultat�.  Pentru c�r�ile 

consultate online, trece�i un URL; include�i o dat� a 

acces�rii acestuia numai în cazul în care se solicit� 

de  c�tre  editor  sau  indirect,  de  specificul  

disciplinei.   

Dac�  nu  exist�  un  sistem  de  numerota�ie  a 

paginilor, pute�i include un titlu de sec�iune, sau un 

capitol, sau un alt num�r. 

1. Jane Austen, Pride and Prejudice (New York: 

Penguin Classics, 2007), edi�ia Kindle. 

2. Philip B. Kurland �i Ralph Lerner, eds., The 

Founders’ Constitution (Chicago: University of 

Chicago Press,1987), accesat� în 28 Februarie, 

2010, http://press-pubs.uchicago.edu/founders/. 

Articol într-un jurnal de tipar 
 
Într-o not�, se  men�ioneaz� numerele aferente 
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paginilor consultate, dac� este cazul. În 

bibliografie, trece�i dimensiunea total� (num�rul 

total de pagini) a articolului. 

1.Joshua I. Weinstein, “The Market in Plato�s 

Republic,” Classical Philology 104 (2009): 440. 

Articol într-un jurnal  sau revist� on line 

1. Gueorgi Kossinets �i Duncan J. Watts, “Origins 
of Homophily in an Evolving Social Network,” 
American Journal of Sociology 115 (2009): 411, 
accesat� în 28 Februarie, 2010, doi:10.1086/599247 

Tez� sau diserta�ie 

1.Mihwa  Choi,  “Contesting  Imaginaires  in  
Death  Rituals  during  the  Northern  Song  
Dynasty”  (Diserta�ieDoctorat, Universitatea din  
Chicago, 2008).2.Choi,“ConestigImaginaires.”Choi, 
Mihwa. “Contesting Imaginaires in Death Rituals 
during the Northern Song Dynasty.” Diserta�ie 
Doctorat,Universitatea din  Chicago, 2008. 

Lucrare redactat� �i prezentat� în cadrul unei 

reuniuni sau conferin�e 
1. Dana Barnes et al., Plastics: Essays on American 

Corporate Ascendance in the 1960s . . .2. Barnes 
et al., Plastics . . . 

* * * 
Pentru mai multe detalii �i mai multe exemple, 

a se vedea capitolul 14 din Chicago Manual of Style. 
 


