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CAPITOLUL I. GENERALITĂŢI 

 Prezentul Ghid este elaborat în baza „Regul`mentului cu privire la organizarea studiilor 

superioare de mastdrat, Ciclu II” (Hotărîrea Guvernului nr.1455 din 24 decembrie 2007); 

Regulamentului-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă” 

(Ordinul Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr. 84 din 15 februarie 2008); „Regulamentului de 

organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu” (ordinul 

Ministerului Educaţiei nr. 726 din 20.09.2010); „Planului-cadru pentru studii superioare” (Ciclul I, Ciclul 

II, Studii integrate) ordinul Ministerului Educaţiei nr. 455 din 3 iunie 2011, a Metodologiei de evaluare a 

programelor de formare profesională în domeniul general de studiu Drept,  aprobată prin ordinul 

Ministrului Educației nr. 956 din 07.10.2013, a deciziilor Senatului USPEE „C.Stere”, şi altor acte 

normative.  

 Principalul scop al Ghidului constă în stabilirea regulilor generale privind organizarea, elaborarea 

şi susţinerea tezelor de licenţă/masterat în instituţiile superioare de învăţămînt din Republica Moldova, 

inclusiv în cadrul Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”. Studiile la 

Ciclul I, Licenţă se finalizează cu susţinerea examenului de licenţă, cuantificat pentru programele de 

180 credite cu 5 credite ECTS şi pentru programele de 240 credite cu 6 credite ECTS. Teza de licenţă 

este una dintre componentele principale ale examenului de licenţă. Studiile la Ciclul II Master se 

încheie cu susţinerea publică a tezei de master, cuantificată cu 30 credite ECTS, atât pentru programele 

de master de 90 credite, cât şi pentru cele de 120 credite. 

 Prezentul Ghid este structurat în trei capitole, anexe şi bibliografie. 

 Primul capitol „Generalităţi” stabileşte baza normativă existentă atît la nivel naţional cît şi universitar 

unde se stipulează noţiunile generale privind tezele de licenţă şi masterat. 

 Capitolul II „Alegerea, aprobarea şi elaborarea  tezei de licenţă/masterat” prezintă 

principalele etape de elaborare a acestor categorii de lucrări ştiinţifice, cu stabilirea principalelor rigori şi 

cerinţe, cu descrierea detaliată a activităţilor care sînt necesare a fi efectuate la fiecare etapă. 

 În capitolul III „Admiterea şi susţinerea tezei de licenţă/master” sînt descrise regulile cu 

privire la admiterea şi susţinerea publică a tezelor de licenţă şi masterat. 

 La „Anexe” sînt prezentate diferite modele de cereri şi alte acte necesare pe parcursul executării 

şi susţinerii tezei de licenţă/masterat.  

În „Bibliografie” sînt făcute referinţe la actele normative în vigoare care reglementează aceste 

activităţi precum şi alte surse de unde autorii prezentei lucrări metodice s-au inspirat la elaborarea 

prezentei lucrări. 

 În conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare la finalizarea studiilor de licenţă (Ciclu I) 

examenul de licenţă constă în două probe, şi anume: 



1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; 

2. Prezentarea şi susţinerea publică a tezei de licenţă. 

Examenul de masterat constă doar dintr-o singură probă, respectiv prezentarea şi susţinerea 

publică a tezei de masterat. Teza de licenţă/masterat, trebuie să pună în lumină volumul şi 

profunzimea cunoştinţelor teoretice ale absolventului, capacitatea aplicării acestora în practică, 

capacitatea de sinteză şi selecţie a informaţiilor culese precum şi enunţarea unor propuneri şi măsuri 

în ceea ce priveşte domeniul de investigaţie. În vederea realizării acestui deziderat, se impune ca la 

elaborarea tezei de licenţă/masterat, să fie respectate următoarele rigori: 

1. Alegerea liberă a tematicii de cercetare de către absolvent cu condiţia că această 

investigaţie va contribui considerabil la  procesul de formare a viitorului specialist; 

2. Tema analizată, cercetată, trebuie să corespundă cu specialitatea universitară a 

absolventului; 

3. Să asigure absolventului posibilitatea opţiunii pentru cercetarea acelui segment de 

activitate în care are profunde cunoştinţe generale şi de specialitate dar şi un interes 

deosebit; 

4. să existe posibilităţi de informare suficiente. 

În continuare ne vom opri la principalele categorii pe care le utilizăm în prezenta lucrare: 

a) Teza de licenţă reprezintă o lucrare de sinteză executată în baza cunoştinţelor şi capacităţilor 

acumulate de student în perioada studiilor, cunoştinţelor teoretice precum şi a abilităţilor practice 

obţinute la disciplinele fundamentale şi cele de specialitate, a activităţii de cercetare ştiinţifică 

efectuată în cadrul cercurilor ştiinţifice etc., şi presupune abilităţi de a ordona ideiile şi datele de 

care dispune absolventul cu respectarea regulilor de citare a surselor bibliografice, o utilizare 

corectă a limbajului de specialitate, respectarea regulilor de ortografie, în special ceea ce ţine de 

formarea propoziţiilor, semnelor de punctuaţie, etc. 

b) Teza de master este o lucrare originală, fundamentată ştiinţific, care conţine rezultate teoretice 

şi/sau experimentale în domeniul de formare profesională respectiv, precum şi abilităţi de a 

expune rezultatele obţinute într-o manieră literară adecvată, iar lucrarea finală ar putea fi 

publicată în ediţii de specialitate. 

c) Obiectivele prezenului GHID sînt: 

- eficientizarea activităţilor de coordonare a lucrărilor de licenţă/masterat; 

- facilitarea redactării corecte de către absolvent a tezei de licenţă/masterat; 

- creşterea nivelului calitativ al tezelor de licenţă/masterat; 

- evaluarea unitară a absolvenţilor care îşi susţin public teza de lecenţă/masterat. 

d) Etapele procesului de executare a tezei de licenţă/masterat include: 



1. Alegerea temei tezei de licenţă/masterat, 

2. Conducătorul tezei de licenţă/masterat, 

3. Structura tezei de licenţă/masterat, 

4. Reguli de redactare a tezei de licenţă/masterat, 

5. Reguli de prezentare a tezei de licenţă/masterat, 

6. Reguli de evaluare a tezei de licenţă/masterat. 

Conform planului de învăţământ elaborarea tezei de licenţă/masterat este precedată de un stagiu de 

practică, care are drept scop consolidarea competenţelor obţinute pe parcursul  studiilor de 

licenţă/masterat şi selectarea bazei informaţionale, experimentarea ipotezelor ştiinţifice necesare pentru 

elaborarea tezei de licenţă/masterat. Teza de licenţă/masterat contribuie la formarea şi dezvoltarea 

următoarelor competenţe: 

I. generale 

a) comunicarea ştiinţifică scrisă şi orală în limba maternă în elaborarea şi prezentarea tezei de 

licenţă/masterat; 

b) utilizarea instrumentelor cu acţiune digitală, crearea documentelor şi uzitarea serviciilor 

electronice de bază în cercetare; 

c) aplicarea cel puţin a unei limbi străine pentru utilizarea textelor de specialitate în limba străină în 

elaborarea tezei; 

d) executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi independenţă 

profesională; 

e) autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei 

activităţi de cercetare; 

f) asumarea responsabilităţii etice pentru rezultatele cercetării înscrise în teza de licenţă/masterat; 

II. specifice 

a) analizarea, sintetizarea şi aplicarea cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la disciplinele programului 

de studiu; 

b) identificarea problemei de cercetare;  

c) planificarea timpului şi a mijloacelor pentru realizarea cercetării; 

d) formularea ipotezei de cercetare; 

e) identificarea, procesarea şi analiza informaţiei din diferite surse în scopul realizării cercetării; 

f) proiectarea activităţii de cercetare; 

g) utilizarea integrată a instrumentarului conceptual şi metodologic pentru explicarea, interpretarea 

şi soluţionarea unor probleme teoretice şi practice noi, în contexte mai largi asociate domeniului; 

h) utilizarea nuanţată şi pertinentă a criteriilor şi metodelor de evaluare pentru a formula judecăţi de 



valoare şi a fundamenta decizii constructive; 

i) tezele se  scriu în limba programului de studiu pe care l-a urmat studentul. 

Capitolul II. Alegerea, aprobarea şi elaborarea  tezei de licenţă/masterat 

Etapele procesului de executare a tezei de licenţă/masterat include: 

� Alegerea temei tezei de licenţă/masterat, 

� Conducătorul tezei de licenţă/masterat, 

� Structura tezei de licenţă/masterat, 

� Reguli de redactare a tezei de licenţă/masterat, 

� Reguli de prezentare a tezei de licenţă/masterat, 

� Reguli de evaluare a tezei de licenţă/masterat. 

Activitatea de elaborare a lucrării ştiinţifice reprezintă o continuare logică a activităţii de cercetare 

în domeniu, realizată de student la diferite etape ale studiilor universitare. Fără îndoială că atît teza de 

licenţă cît şi cea de master sînt incluse în categoria lucrărilor ştiinţifice şi în conformitate cu cerinţele 

legislaţiei în vigoare din Republica Moldova atît studiile la Ciclu I (Licenţă) cît şi studiile la Ciclu II 

(Masterat) se finalizează cu susţinerea tezelor de licenţă/masterat care sînt obligatorii. 

Alegerea temei tezei de licenţă/masterat reprezintă o etapă obligatorie în procesul de studii, 

unde studentul în termenii stabiliţi de către instituţia de învăţămînt superior îşi alege benevol tema 

tezei de licenţă/masterat din lista temelor aprobate şi publicate la catedrele de profil ale facultăţilor 

respective. În unele cazuri pot fi acceptate şi teme în afara celor incluse în lista tezelor de 

licenţă/masterat cu acordul catedrei, dacă prezintă un interes sporit pentru cercetare. De regulă, teza 

de licenţă/masterat relevă continuarea, completarea studiilor iniţiale în cadrul tezelor de an, 

cercetărilor efectuate în cadrul cercurilor ştiinţifice, etc. 

Selectarea temei tezei de licenţă/masterat se efectuiază în baza următoarelor criterii: 

1) actualitatea şi importanţa cercetărilor efectuate; 

2) interesul precedent demonstrat pentru problema ştiinţifică dată; 

3) absenţa unor studii sau cercetări în problema ştiinţifică dată; 

4) aptitudini personale de analiză şi cercetare; 

5) posibilităţi de documentare; 

6) posibilitatea continuării cercetării efectuate pe viitor la un nivel mai 

avansat; 

7) capacitatea conducătorului ştiinţific de a coordona tema respectivă; 

8) interesul social sau economic, etc. 



Studentul poate solicita schimbarea temei tezei o singură dată în timpul studiilor de licenţă/master, 

dar nu mai târziu decât cu 3 luni până la susţinerea tezei. Schimbarea temei se aprobă de către catedra de 

profil, în cadrul aceluiaşi domeniu în care a fost înmatriculat studentul, şi nu implică modificarea duratei 

studiilor. 

Conducătorul tezei de licenţă/masterat poate fi cadru didactic (profesor universitar, 

conferenţiar universitar, ş.a.) precum şi diferiţi specialişti din instituţiile specializate sau de cercetare, 

sau din economia naţională. Conducătorii ştiinţifici al tezelor de master trebuie sa deţină obligatoriu 

gradul ţtiinâific de doctor. De regulă, conducătorii ştiinţifici sînt numiţi la şedinţele catedrelor, dar cu 

acordul studentului, ţinîndu-se cont de nivelul academic, capacitatea comunicării libere, ştiinţifice, 

bazată pe respect şi stimă reciprocă între student şi conducătorul ştiinţific. Un cadru didactic are 

dreptul să fie conducător pînă la 5 teze de licenţă şi maximum 2-3 teze de masterat. Conducătorul 

tezei de licenţă/masterat este aprobat la şedinţa catedrei, în baza cererii depuse de student (Anexa). 

Conducătorul ştiinţific are următoarele obligaţii: 

- să coordoneze elaborarea planului tezei de licenţă/master; 

- să asigure îndrumarea ştiinţifică, profesională şi deontologică a fiecărui student; 

- să consulte studentul ori de cate ori acesta solicită, în orele de serviciu; 

- să evalueze periodic stadiul realizării obiectivelor propuse; 

- să asiste şi să susţină activitatea studentului; 

- să apreciaze calitatea conţinutului capitolelor elaborate şi  să facă observaţii şi sugestii de 

completare sau de reconsiderare, dacă este cazul; 

- să evite apariâia conflictelor de interese în îndrumarea studenâilor;  

- să analizeze conţinutul integral şi forma finală a tezei, întocmind în baza variantei finale a 

tezei „Avizul asupra tezei de licenţă/de master”; 

- să fie prezent la susţinerea publică a tezei în faţa Comisiei de Stat pentru susţinerea 

examenelor de licenţă/masterat. .  

Structura tezei de licenţă/masterat. De regulă acest gen de publicaţii ştiinţifice sînt compuse 

din capitole, paragrafe, puncte, subpuncte şi alte părţi componente. Cu toate acestea, teza de 

licenâă/masterat include obligatoriu următoarele părţi componente: 

1. Coperta – care va cuprinde următoarea informaţie: 

a) Ministerul de resort; 

b) Universitatea; 

c) Facultatea; 

d) Catedra; 

e) Programul dstudiu; 

f) Nivelul de susţinere al lucrării (teză de licenţă/masterat); 



g) Numele, titlul şi gradul ştiinţific al condtcătorului ştiinţific; 

h) Numele absolventului; 

i) Anul realizării lucrării. Toate aceste informaţii se cuprind în Anexa nr.1. 

2. Foia de titlu – este pagina care cuprinde următoarea informaţie: 

a) Ministerul de resort; 

b) Universitatea; 

c) Facultatea; 

d) Catedra; 

e) Programul dstudiu; 

f) Nivelul de susţinere al lucrării (teză de licenţă/masterat); 

g) Numele, titlul şi gradul ştiinţific al conducătorului ştiinţhfic; 

h) Numele absolventului; 

i) Anul realizării lucrării. 

3. Lista abrevierilor – este hnformaţia care este utilizată în textul lucrării prin 

abrevierile indicate la începutul tezei. Pentur tezele de masterat se facd pe 2 

pagini adnotare în două limbi: română şi/ sau rusă, engleză, franceză. 

4. Cuprinsul – va conţine informaţii cu privire la denumirea capitolelor, 

subcapitolelor, paragrafelor, punctelor, subpunctelor, bibliografia, anexe şi altor 

elemente posibile cu menţionarea paginaţiei corespunzătoare din text; 

5. Conţinutul lucrării   – teza de licenţă/masterat trebuie să aibă o organizare 

logică, în capitole, a căror succesiune este următoarea: 

a) Întroducerea  va fi redactată pe 3-4 pagini pentru ştiinţele exacte şi 6-12 pagini pentru ştiinţele 

socio-umaniste, ea constituind argumentul opţiunii pentru tema lucrării şi a cercetării realizate. În 

această parte a lucrării se va prezenta succint importanţa şi actualitatea temei abordate, scopul şi 

obiectivele propuse în teză, motivîndu-se alegerea ei şi pot fi, de asemenea, prezentate punctele 

de vedere existente în literatura de specialitate în ceea ce priveşte tema abordată, suportul 

metodologic şi teoretico-ştiinţific al lucrării (metode de cercetare), precum şi cuvintele-cheie ale 

tezei. În întroducere se va prezenta, pe scurt, structura lucrării (numărul de capitole şi titlul 

fiecărui capitol), rezumînd conţinutul capitolelor (se va prezenta foarte pe scurt ce tratează fiecare 

capitol în parte);  

b) Capitolele – teza de licenţă va cuprinde regulă 2-3 capitole, iar teza de masterat 3-4 capitole 

numerotate crescător, cu toate că nu există o reglementare strictă a acestui moment, fiecare putînd 

să aibă, în partea finală, o secţiune de concluzii, care să sintetizeze informaţiile sau rezultatele 

prezentate în cadrul acestui capitol; 



c) Concluziile lucrării – în această parte a tezei de licenţă/masterat, se regăsesc cele mai importante 

concluzii din lucrare, opinia personală privind rezultatele obţinute în cercetare, precum 

potenţialele direcţii viitoare de cercetare legate de tema abordată. Concluziile lucrării nu se 

numerotează ca un capitol aparte. 

6. Anexe -  sînt o parte componetă a lucrări, dacă este cazul, dar nu sînt obligatorii. 

Acetea apar într-o secţiune separată, dar care nu se numerotează ca şi capitol. 

Fiecare anexă se numerotează în mod crescător şi se va menţiona cel puţin o dată 

în textul lucrării. (Anexa 1, Anexa 2, etc.) 

7. Bibliografia – aceasta este ultima parte obligatorie a lucrării şi va conţine lista 

tuturor surselor de informaţie utilizate de către absolvent pentru redactarea tezei 

de licenţă/masterat. Bibliografia nu se va numerota ca şi capitol al lucrării. 

8. Referinţe bibliografice. Autorul lucrării este obligat să facă întextul lucrării 

referinţe la sursele utilizate la elaborarea lucrării. Referinţele se numerotează 

prin cifre şi se prezintă fie în subsolul fiecărei pagini, fie se indică numărul de 

ordine al lucrării din bibliografie şi pagina respectivă (conform standardului, în 

paranteze pătrate), cu toate că pledăm pentru prima obţiune, în mod special pentu 

ştiinţele socio-umane. În cazul în care referinţele se prezintă în subsolul fiecărei 

pagini, se redactează după cum urmează: 

Avornic Gh., Teoria generală a statului şi dreptului, vol.II, Chişinău, 2010, p.12-14. 

Dacă se repetă imediat: Ibidem, p.15. 

Dacă se repetă pe altă pagină din lucrare: Avornic Gh., Teoria generală.....p.67. 

În cazul în care referinţele se prezintă în corpul textului în paranteze pătrate se redactează după cum 

urmează: [12, p. 81] - în care prima cifra, în exemplul dat 12, indică numărul sursei la care se face 

referinţă din lista bibliografică, iar a doua (p. 81) – indică pagina. 

În caz de plagiat, conducătorul ştiinţific va consemna acest fapt în avizul său şi va propune 

neadmiterea tezei de licenţă la susţinere. 

Reguli de redactare a tezei de licenţă/masterat. Formatul întregii lucrări este A4, se editează 

compiuterizat pe hîrtie albă, pe o singură parte a foii, numărul de pagini fiind între 40 şi 80 de pagini, cu 

următoarele elemente: 

1) Marginele paginii – se vor utiliza următoarel valori: 

- margine stînga: 30 mm.; 

- margine dreapta: 15 mm.; 



- margine sus: 25 mm.; 

- margine jos: 25 mm. 

2) Spaţiere între rînduri – textul va respecta o spaţiere între rînduri de 1,5 intervale. Teza 

de licenţă se perfectează folosindu-se fontul Times New Roman cu dimensiunea de 12 pt. 

Textul se nivelează după ambele cîmpuri laterale. 

3) Alinierea textului în cadrul capitolelor - titlul capitolelor sunt scrise cu litere majuscule 

(font 12 pt., bold, centrat), a paragrafelor — cu litere mici, în afară de prima literă (font 14 

pt., bold, centrat). După denumirea capitolului sau a paragrafului nu se pune punct. 

Capitolele se numerotează prin cifre romane, iar paragrafele cu cele arabe. Fiecare capitol 

începe din pagină nouă, paragrafele urmează succesiv. Sublinierea titlurilor nu se admite. 

4) Tabele - toate tabelele, formulele, figurile (desene, diagrame etc.) se numerotează, 

indicându-se numărul capitolului şi numărul de ordine a acestuia. De exemplu, Tabelul 1.2 

(tabelul doi din capitolul întâi). Denumirea tabelului se amplasează de asupra tabelului, iar 

a figurii - sub figură.  

5) Numerotarea paginelor - toate paginile tezei se numerotează, începând cu pagina de titlu 

şi terminând cu ultima pagina, fără a admite lipsa acestora sau repetarea lor. Pe pagina de 

titlu nu se pune numărul paginii. Numărul paginii se indică pe câmpul din dreapta paginii 

jos.  

6) Alte reguli de redactare a tezei de licenţă/masterat. În mod obligatoriu, se utilizează 

literele cu diacritice specifice limbii romane (ă, â, î, ş, ţ şi majusculele lor). Semnele de 

punctuaţie (".", "?", "!") sunt urmate în mod obligatoriu de un spaţiu. Nu sunt acceptate 

prescurtări ale cuvintelor, cu excepţia abrevierilor indicate la începutul lucrării. În teză nu 

se admit însemnări, corecţii, conturări de litere, ştersături, pete, adăugări la pagină etc. 

Se pot utiliza note de subsol pentru a oferi explicaţii pentru diferiţi termeni, figuri, clasificări, 

anexe care nu apar în textul lucrării. Caracterul literelor: cursivul/italic se foloseşte pentru cuvintele de 

origine străină, titluri de cărţi sau periodice, un cuvânt sau un pasaj care merită a fi pus în evidenţă, 

aldinul/bold se foloseşte pentru titlurile capitolelor şi subcapitolelor, evidenţierea propoziţiilor sau 

frazelor ce trebuiesc memorate. Imprimarea tezei pe hârtie trebuie să fie calitativă. Literele, semnele, 

formulele, figurile trebuie să aibă aceeaşi intensitate pe parcursul rândului, paginii, lucrării în ansamblu, 

iar indicii formulelor trebuie să fie lizibili. Se recomanda a tipări teza la imprimantă laser. Teza se leagă 

prin copertare (copertă euro) şi se prezintă la catedra de profil. 

Reguli de prezentare a tezei de licenţă/masterat. Prezentarea tezei de licenţă/masterat, în faţa 

comisie de stat de examinare este cel puţin la fel de importantă ca şi redactarea acesteia. Nota finală 

obţinută de către absolvent reprezintî atît rezultatul evaluării lucrării de către cadrul didactic coordonator 



(evaluare consemnată într-un aviz semnat în original), cît şi rezultatul evaluării comisiei, în urma 

prezentării şi susţinerii publice a lucrării de către absolvent. 

În termenele indicate în calendarul academic al instituâiei superioare de învăţămînt şi conform 

orarului elaborat de catedra de profil, studentul prezintă teza de licenţă/master, finisată în proporţie de 

minimum 70 la sută pentru susţinere prealabilă. Dacă proiectul tezei prezentat de student la susâinerea 

prealabilă corespunde rigorilor, Catedra de profil recomandă teza şi admite studentul la susţinerea 

publică, ţinînd cont de obiecţiile şi recomandările specialiştilor în domeniu. În cazul în care proiectul de 

teză nu corespunde rigorilor, Catedra stabileşte un termen nou pentru susţinere prealabilă repetată. Dacă 

studentul nu a definitivat proiectul de teză de licenţă/master nici pentru a doua oară, teza nu este admisă 

spre susţinerea publică.  

 Lucrarea  în formă definitivă, semnată de student, cu avizul pozitiv al conducătorului ştiinţific şi 

al şefului de catedră se prezintă la catedra pentru admiterea la examenul de licenţă cu cel puţin o lună 

înainte de începerea examenului de licenţă/susţinerea publică a tezei de master. Pentru susţinerea publică 

la teza de licenţă/master se anexează avizul conducătorului tezei (Anexa ), iar teza de master este însoţită 

şi de o recenzie a unui specialist notoriu în domeniul respectiv. Recenzenţii se aprobă la şedinţa catedrei 

dintre specialiştii care activează în cadrul altor catedre sau în cadrul altor instituţii de învăţământ şi de 

cercetări ştiinţifice, precum şi practicieni care au o bogată experienţă profesională. 

Capitolul III. Admiterea şi susţinerea tezei de licenţă/master 

 Lucrarea este prezentată oral în faţa Comisiei de stat, aprobată prin ordinul rectorului instituţiei 

superioare de învăţămînt, a conducătorului ştiinţific, precum şi a altor persoane, care o notează în funcţie 

de mai mulţi factori, şi anume: 

a) originalitatea de concepţie; 

b) rigoarea argumentaţiei; 

c) selectarea materialului bibliografic; 

d) relevanţa şi corectitudinea informaţiei; 

e) calitatea exprimării; 

f) corectitudinea şi rigoarea redactării; 

g) forma de prezentare orală. 

Absolvenţii vor fi anunţaţi despre data, ora şi locul unde îşi vor putea susţine teza de 

licenţă/masterat în faţa comisiei de stat cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru această 

susţinere. Orarul susţinerii tezelor se va da publicităţii pe pagina WEB ale instituţiei superioare de 

învăţămînt. Neprezentarea absolventului la data, ora şi locul unde a fost stabilită susţinerea tezei poate 

atrage după sine eliminarea acestuia din procedura de susţinere. Cadrul didactic coordonator va însoţi 

absolventul în faţa comisiei de stat. 



Pentru prezentarea tezei de licenţă/masterat studentului i se oferă 10 - 15 min. Unde cu acordul 

comisiei i se poate permite utilizarea mijloacelor tehnice, de exemplu, prezentarea multimedia concepută 

în Power Point. Pentru eficientizarea procedurii de susţinere a tezei, studentului se recomandă să 

elaboreze un raport care să conţină date cu privire la: 

• tema tezei şi actualitatea ei; 

• scopul şi obiectivele; 

• baza ştiinţifico-metodologică; 

• rezultatele cercetării (date concrete); 

• contribuţia proprie; 

• încheiere. 

Membrii Comisiei de stat, după prezentarea raportului, pot adresa studentului întrebări referitoare 

la subiectul tezei de licenţă/masterat, dar şi cu privire la metodologia şi resursele folosite. Procedura de 

susţinere include, de asemenea, luările de cuvânt ale conducătorului ştiinţific, ale recenzentului (în lipsa 

acestora, se admite citirea avizelor respective de către un membru al Comisiei pentru examenul de 

licenţă/de susţinere a tezei de master), întrebări către autor, discuţie, la care pot participa toţi cei prezenţi. 

Rezultatele susţinerii lucrării se comunică studenţilor în aceeaşi zi, după şedinţa Comisiei pentru 

examenul de licenţă/de susţinere a tezei de master.  

Decizia asupra notei de la susţinerea tezei de licenţă/master se ia la şedinţa închisă a Comisiei 

pentru examenul de licenţă//de susţinere a tezei de master prin vot deschis sau secret, cu o simplă 

majoritate de voturi. În cazurile cînd voturile se împart egal, votul Preşedintelui Comisiei este decisiv. 

Hotărîrea Comisiei pentru examenul de licenţă/de susţinere a tezei de master este definitivă şi nu poate fi 

revăzută. 

Comisia pentru examenul de licenţă/de susţinere a tezei de master are dreptul de a recomanda 

pentru publicare cele mai valoroase lucrări, în primul rând, cele originale, bazate pe un material 

experimental şi surse inedite, care conţin recomandări şi propuneri importante de ordin teoretic şi practic. 

În vederea evaluării unitare a tezelor de licenţă/masterat propunem următoarele grile de evaluare: 

 

 I. Grila de evaluare a lucrării de către conducătorul ştiinţific 

1. Evaluarea calităţii cercetării întreprinse – 7 puncte; 

2. Respectarea regulilor de structurare a lucrării conform prezentului Ghid – 1,5 puncte; 

3. Respectarea rigorilor de redactare a lucrării conform prezentului Ghid – 1,5 puncte; 



 

II. Grilă de evaluare a lucrării de către membrii comisiei 

1. Evaluarea calităţii lucrării/cercetării întreprinse – 2 puncte; 

2. Respectarea regulilor de structurare a lucrării conform prezentului Ghid – 

1,5 puncte; 

3. Respectarea rigorilor de redactare a lucrării conform prezentului Ghid – 1,5 

puncte; 

4. Prezentarea lucrării şi răspuns la întrebări – 5 puncte. 

Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor atribuite de către fiecare dintre membrii 

comisiei. Rezultatele evaluării tezei se exprimă prin note de la „1” la „10”, conform scalei de notare, 

calificativul de promovare fiind nota „5”. (Anexa ). Studentul are dreptul să conteste rezultatele evaluării 

tezei. Eventualele contestaţii se depun, în scris, la secretariatul facultăţii, în termen de maximum 24 ore 

de la comunicarea/afişarea rezultatelor. Contestaţiile se rezolvă, în termen de 24 de ore de la depunere, de 

către comisiile de evaluare a tezelor de licenţă/master. În cazul în care studentul nu a susţinut teza de 

licenţă/master în sesiunea stabilită sau nu s-a prezentat la susţinerea tezei, acesta are dreptul să o susţină 

repetat, de cel mult două ori în următorii ani, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor de examinare, 

stabilite de instituţie. La a doua susţinere, studentul va solicita reconfirmarea sau modificarea temei tezei 

de licenţă/master.  

Conducătorii ştiinţifici ai tezelor de licenţă/masterat răspund solidar cu autorii acestora de 

asigurarea originalităţii conţinutului acestora. Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în 

vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei teze de licenţă/masterat. La 

momentul depunerii lucrării studentul va completa o declaraţie pe propria răspundere referitoare la 

calitatea de autor (Anexa ) 

 

 

 

 

 

 

 



           IV. ANEXE. 

                                                                                    Anexa nr.1 Foaia de antet (model) 

          MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA (TNR, 14 pt, bold, centrat) 

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE ŞI ECONOMICE EUROPENE „CONSTANTIN 

STERE”  (TNR, 14 pt, bold, centrat) 

FACULTATEA  DREPT(TNR, 14 pt, bold, centrat) 

CATEDRA DREPT PUBLIC (TNR, 14 pt, bold, centrat)                   

NUMELE DE FAMILIE, PRENUMELE AUTORULUI (TNR, 14 pt, bold, centrat) 

TITLUL  TEZEI de licenţă/masterat (TNR, 16 pt, Bold, centered) 

CIFRUL ŞI DENUMIREA SPECIALITĂŢII (TNR, 14 pt, bold, centrat) 

 

Sef Catedră                   ______________(TNR, 14 pt, bold, centrat) 

                                          (semnătura) 

Conducător ştiinţific:   _____________ Numele, prenumele, gradul ştiinţific  

                                         (semnătura) (TNR, 14 pt, bold, centrat) 

Autorul:                         ______________(TNR, 14 pt, bold, centrat) 

                                                          (semnătura) 

 

 

 

 

CHIŞINĂU-2013(TNR, 14 pt, bold, centrat) 



                                                                                         Anexa nr.2 Cuprins 

CUPRINS 

 

Lista abrevierilor .....................................................................................................................................4 

Adnotare (în limbile română şi rusă/engleză/franceză)........................................................................5 

Introducere..........................................................................................................................................6-12 

 

I. Titlul Capritolului I......................................................................................................................13-28 

1.1 denumirile paragrafului………………………………….........................................................13-18 
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1.3 denumirile 

paragrafului………………………………………………………………...........................................24-28 
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3.2 denumirile paragrafului.................................................................................................................61-68 
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Concluzii şi recomandări..........................................................................................................................77-78 

Bibliografie.................................................................................................................................................79-80 

Referinţe bibliografice .................................................................................................................................. 81 

Anexe ................................................................................................................................................... 82-88  

 



                                                                           Anexa nr.3 Cerere de înregistrare a tezei 

                   De acord,                                                                      Aprob, 

Cadru didactic coordonator,                                                        Decan, 

____________________________                                                 ________________________________ 

 

Domnule Decan, 

 Subsemnatul (a) __________________________________________________________ 

Student anul _______________la Facultatea _________________________________________ 

Programul de studii ________________________, forma de învăţămînt __________________ 

Vă rog să-mi aprobaţi tema cu titlul ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

În vederea elaborării tezei de licenţă/masterat, la disciplina ____________________________ 

________________________________ sub conducerea _________________________________ 

 

 

Semnătura,                                                                                                           Data, 

 

 

 

Domnului decan al Facultăţii ___________________________________________________ 

 



                                                                                                  Anexa nr.4 Declaraţie 

                                                                                           Avizat, 

                                                               Conducător ştiinţific la teza de licenţă/masterat 

                                                 Titlul, Numele şi prenumele _______________________ 

                                                  _______________________________________________ 

                                                 Data                                                 Semnătura 

                                                 _________________                 __________________________ 

                                          

                                                                            DECLARAŢIE 

                                      Privind originalitatea conţinutului tezei de licenţă/masterat 

 

 Subsemnatul (a) ________________________________________________________________ 

cu domiciliul în ______________________________________________________________________ 

născut (ă) la data de _______________________ identificat prin CNP _________________________ 

absolvent (ă) al (a) Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, 

programul de studii__________________________________ promoţia ________________________ 

declar pe propria răspundere, cunoscînd prevederile legale cu privire la falsul în declaraţii şi 

dispoziţiile Legii ________________________________________________referitoare la plagiat, că 

lucrarea de licenţă/masterat cu titlul _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

elaborată sub conducerea d-ului / d-nei __________________________________________________ 

pe care urmează să o susţină în faţa comisiei este originală, imi aparţine şi îmi asum conţinutul său 

în intregime.  



De asemenea, declar că sînt de acord ca lucrarea mea să fie verificată prin orice modalitate 

legală pentru confirmarea originalităţii, consimţînd inclusiv la întroducerea conţinutului său într-o 

bază de date în acest scop. 

 Am luat cunoştinţă despre faptul că este interzisî comercializarea de lucrări ştiinţifice în 

vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei teze de 

licenţă/masterat, şi în acest sens, declar pe propria răspundere că lucrarea de faţă nu a fost copiată 

ci reprezintă rodul cercetării pe care am întreprins-o. 

 

Data,azi ___________________                           Semnătură student (ă) ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Anexa nr.5 Aviz  la teza de licenţă/masterat 

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE ŞI ECONOMICE EUROPENE „CONSTANTIN 

STERE” 

      Facultatea ________________________________________________________ 

     Programul de licenţă/masterat _______________________________________ 

 

AVIZ 

la teza de licenţă/masterat 

Tema _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Licenţiatul (a)/Masterandul (a)____________________________gr._________ 

1. Actualitatea temei ___________________________________________________ 

       ___________________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________________ 

    2. Caracteristica tezei de licenţă/masterat _________________________________ 

        ___________________________________________________________________ 

        ___________________________________________________________________ 

     3. Analiza prototipului _________________________________________________ 

        ___________________________________________________________________ 

     4. Estimarea rezultatelor obţinute _______________________________________ 

         __________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________ 

     5. Corectitudinea materialului expus ____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

     6. Calitatea materialului grafic _________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

     7. Valoarea practică a tezei ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     8. Observaţii şi recomandări ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     9. Caracteristica licenţiatului/masterandului şi titlul conferit ________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Conducătorul tezei  

de licenţă/masterat _______________________________________________________ 

                             (funcţia, titlul ştiinţific), (semnătura. data), (numele, prenumele) 
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