
Recomandări pentru elaborarea lucrării de disertație la programul de studii de master  

Politici Contabile, Audit si Control de Gestiune 

 

Lucrarea de disertație abordează o temă din domeniul disciplinelor studiate în 

programa PCAG, cu accent pe aspectele specifice domeniului Contabilitate. Lucrarea 

va avea un pronunțat caracter aplicativ, prin studiul de caz realizat, punând într-o 

măsură mult mai mică accentul pe aspectele teoretice ale temei. Lucrarea de disertație 

trebuie să prezinte un nivel de complexitate mai ridicat decât cel al lucrării de licență, 

și să demonstreze prin studiul de caz un nivel avansat/ aprofundat de cunoaștere a temei. 

Recomandăm structurarea lucrării după următorul model: 

1 Introducere 

2 Recenzia literaturii de specialitate 

3 Prezentarea problematicii studiului de caz 

4 Analiza specifică a studiului de caz 

5 Concluzii 

Bibliografie 

Anexe 

Capitolele sugerate mai sus sunt orientative, și structura lucrării se va adapta temei, 

de la caz la caz. Recenzia literaturii de specialitate poate reprezenta un demers științific 

important în cazul temelor cu orientare macroeconomică, însă poate fi omisă în cazul 

temelor foarte aplicate din domeniul Financiar-contabil. Denumirea capitolelor va fi 

adaptată, în funcție de particularitățile temei. 

„Introducerea” reprezintă un sumar al lucrării, care va cuprinde și motivația temei, 

precum și elementele de noutate aduse prin studiul de caz. În această secțiune se vor 

puncta aspectele din lucrare care valorifică cunoștințele acumulate la programul de 

master marcând astfel progresul peste nivelul de licență. 

„Recenzia literaturii de specialitate” prezintă cele mai valoroase și inovative contribuții 

la literatura din domeniu, incluzând atât contribuții teoretice, cât și aplicații empirice, 

validate pe diferite baze de date/ companii. Referințele bibliografice se vor menționa în 

paranteză, după modelul (Smith, 2014), urmând ca ele să fie detaliate la sfârșitul lucrării, 

în lista finală a bibliografiei. Această prezentare trebuie să fie structurată și succintă, 



urmând o filiație a ideilor, fără a enunța definiții sau clasificări ale conceptelor de bază (cu 

excepția conceptelor din sfera cunoașterii avansate). 

Capitolul intitulat „Prezentarea problematicii studiului de caz” poate include mai multe 

sub-secțiuni, precum: 

 Problematica studiului de caz – în acest subcapitol puteți descrie ideea sau 

design-ul studiului de caz, obiectivele și etapele realizării sale, și relua mai detaliat 

elementele de noutate pe care studiul de caz le scoate în evidență (și care au fost 

menționate succint in Introducere) 

 Prezentarea generală a companiei sau instituției – în situația în care studiul de caz 

este realizat la o companie/ instituție, în această secțiune puteți realiza o 

prezentare generală a acesteia, cu accent pe aspectele necesare parcurgerii 

analizei din capitolul următor. Nu prezentați aspecte irelevante! 

 Metodologie și date – în această secțiune detaliați atât metodele descriptive sau 

cantitative utilizate în analiza care stă la baza studiului de caz, precum și datele 

care vor fi analizate. 

Metoda de analiză aleasă poate fi: 

1. Metoda de analiză și interpretare a datelor (metoda comparativă în timp și 

spațiu utilizând și corelațiile de tip cauză-efect) 

2. Metode de analiză cantitative și calitative (econometrice, statistice, 

matematice, nonparametrice etc.) 

Analiza datelor poate fi realizată parcurgând două faze: 

1. Datele sunt supuse unei prelucrări sumare (analizare, grupare, clasificare, 

calcule de procentaje, diagrame, grafice, indici statistici) și 

2. Datele sunt analizate în profunzime, care presupune corelarea variabilelor, 

asocieri, adică o interpretare matematico-statistică (cantitativă), și de 

conținut (calitativă). 

Exemple de metode de analiză a datelor: 

 grafice și figuri (precizați tipul lor), regresii, analiză statistică pe baza 

unor indicatori statistici (medie, mediană, abatere medie pătratică, 

minim, maxim etc.) etc. 

 analiză economico-financiară 

 analiză tehnică pe bază de grafice etc. 

Exemple de date: 



 Date financiare, contabile preluate din situațiile financiare ale 

companiilor/ băncilor 

 Date agregate la nivel de țară sau regiuni din baze de date precum 

Eurostat, FMI, Banca Mondială etc. 

 Cotații ale acțiunilor listate la BVB etc. 

Datele vor fi culese numai din surse oficiale (ex. site-uri specializate, 

instituții publice, companii, BVB, FMI, BM, Eurostat, MF, INSSE etc.) 

„Analiza specifică studiului de caz” reprezintă partea cea mai importantă a lucrării 

deoarece valorifică informațiile și datele din capitolele anterioare, toate acestea 

conducând progresiv spre studiul de caz. Această secțiune trebuie să fie originală, 

realizată integral de masterand, fără a prelua rezultate sau analize din Rapoarte ale 

companiilor, băncilor sau instituțiilor. Metodele de analiză prezentate în capitolul anterior 

vor fi aplicate datelor/ indicatorilor, iar rezultatele obținute vor fi interpretate conform 

reperelor teoretice reflectate de bibliografia studiată. Analiza realizată în acest capitol 

trebuie să valorifice ultimele date statistice, financiare, bancare etc. disponibile (cât mai 

aproape de momentul analizei), iar utilizarea unor date vechi va conduce la respingerea 

lucrării. 

Concluziile lucrării, care coincid în mare parte cu concluziile studiului de caz, vor fi 

expuse pe larg în ultimul capitol intitulat „Concluzii”. Tot aici vor fi formulate recomandări 

de politică publică, bancară, financiară etc., și va fi prezentat modul în care rezultatele pot 

fi valorificate în practica de specialitate. 

Referințele bibliografice vor fi prezentate la sfârșitul lucrării (minim 30 referințe), și 

fiecare dintre acestea se vor regăsi și pe parcursul lucrării în text (și în niciun caz ca notă 

de subsol). Puteți include aici cărți, articole, dar și resurse online. Referințele trebuie să fie 

prezentate cu toate informațiile, în ordine alfabetică după numele primului autor. 

Orice material preluat fară să fie menționată sursa și fără să reprezinte munca proprie 

este considerat plagiat! Nu preluați sinteza literaturii de specialitate din alte lucrări! 

Aceasta trebuie să fie realizată de voi în urma lecturării lucrărilor originale!! 

Formatul lucrării 

Lucrarea de disertație trebuie să se încadreze între 50 și 55 pagini (fără Anexe), 

tehnoredactate la 1.15 rânduri UTSans 12. Doar capitolele se scriu pe pagină nouă (nu și 

subcapitolele)! Pe tot parcursul lucrării și în prezentarea bibliografiei se va urma un stil 



unitar. Bibliografia se va structura pe cărți de specialitate, jurnale, legislație, webografie 

etc. 

Se va utiliza stilul Harvard de citare. 

Mult succes! 


