
REGULAMENTUL 
privind pregătirea tezei de maşter la USEM

I. Principii generale
1.1 Teza de maşter reprezintă o cercetare ştiinţifică, aprofundată în domeniul analizei problemelor 

teoretice şi practice, care trebuie să demonstreze competenţe profesionale şi de cercetare în 
domeniul programului de maşter, cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate, să conţină 
elemente de noutate şi originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea problemei de cercetare.

1.2 Teza de maşter este o lucrare originală, fundamentată ştiinţific, care conţine rezultate teoretice 
şi/sau experimentale în domeniul vizat. Ea constituie bilanţul activităţii de cercetare ştiinţifică a 
studentului consacrat studiului unor probleme teoretice sau aplicative şi conţine rezultate 
ştiinţifice noi, implementarea cărora contribuie la rezolvarea unor probleme concrete.

1.3 Tema tezei de maşter se stabileşte de către studenţi şi conducătorii de teze, fiind aprobată de către 
catedra de profil şi consiliile facultăţilor, până la începutul anului II de studii. După aprobare, 
tematica tezelor de maşter se va plasa pe pagina web USEM şi pe panoul informativ a facultăţii.

1.4 Tematica tezelor de maşter trebuie să acopere, integral domeniul general de studii, cu un grad 
avansat de noutate, să conţină probleme de cercetare la nivel instituţional, naţional şi 
internaţional.

1.5 Pentru înregistrarea temei alese studentul depune o cerere în scris (Anexa 1) la catedra respectivă. 
La una şi aceiaşi temă se înregistrează mai multe persoane numai cu permisiunea şefului de 
catedră şi cu condiţia numirii aceluiaşi conducător ştiinţific.

1.6 Studentul ciclului II poate solicita schimbarea temei tezei/proiectului de maşter, dar nu mai târziu 
decât cu 3 luni până la susţinerea tezei. Schimbarea temei se aprobă de către catedra de profil, în 
cadrul aceluiaşi program de maşter în care a fost înmatriculat studentul, şi nu implică modificarea 
duratei studiilor. în cazul programelor comune de studii, schimbarea temei de cercetare se face cu 
acordul ambelor instituţii.

1.7 In cazul programelor comune de maşter, teza de maşter se depune la instituţia în care a fost 
înmatriculat studentul, cu avizul favorabil al instituţiei coorganizatoare a programului respectiv de 
studii. în cazul realizării unui program de maşter în cotutelă, vor fi prezentate avizele ambilor 
conducători.

1.8 în baza prezentului Regulament, facultăţile USEM pot elabora ghiduri proprii, având în vedere 
specificul facultăţii respective, care se vor aproba de consiliile facultăţilor şi senatul UESM.

II. Pregătirea tezei de maşter
2.1. Elaborarea şi prezentarea tezei de maşter se execută în limba română sau în limba rusă. Se acceptă 

elaborarea tezei şi într-o limbă de circulaţie internaţională, conform prevederilor programului de 
studii superioare de maşter. în situaţia în care teza de maşter este scris într-o altă limbă decât 
română, lucrarea va fi însoţită de un rezumat redactat în limba română.

2.2. Pregătirea tezei de maşter prevede:
S  formularea problemelor ştiinţifice, practice, creative sau instructiv-metodice, elaborarea 

metodicii de cercetare;
S  determinarea metodelor de cercetare utilizate la rezolvarea problemei, analiza ştiinţifică şi 

generalizarea materialului factologic, folosit în procesul cercetării;
S  obţinerea rezultatelor principale noi, ce au însemnătate teoretică, aplicativă sau ştiinţifico— 

practică
2.3. în structura tezei de maşter sunt redate următoarele compartimente:

S  Foaia de titlu se perfectează conform Anexei 2.
S  Cuprins, care va include denumirile capitolelor şi paragrafelor, indicându-se pagina 

respectivă.
S  Introducere, în va include următoarele compartimente:

- actualitatea temei, motivarea alegerii ei;
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scopul şi obiectivele propuse în lucrare;
- contribuţia personală a studentului în elucidarea problemei abordate, elemente noi la 

investigarea şi tratarea problemei respective;
- prezentarea structurii lucrării şi conţinutului rezumativ;
- analiza succintă a surselor, literaturii şi materialelor folosite în lucrare;
- reflectarea problemei abordate în literatura de specialitate;
- metodele şi procedeele de pregătire şi realizare a lucrării (efectuarea experimentului, 

utilizarea metodelor statistice, comparative etc.).
- alte compartimente (la discreţia studentului sau a conducătorului).

■/ Expunerea pe capitole a rezultatelor obţinute.
■S Concluzii.
•S Rezumatul tezei într-o limbă de circulaţie internaţională (1 pag.).
■/ Bibliografie.
’Z Declaraţia privind asumarea răspunderii (Anexa 3).

2.4. Teza se perfectează în Times New Roman (TNR), font 14, cu 1,15 linii spaţiu între rânduri, 
format A4, cu margini: stânga -  3,5 cm, dreapta -  1,5 cm, sus şi jos -  2 cm, pe o singură parte a 
foii.

2.5. Toate paginile tezei se numerotează începând cu foaia de titlu şi terminând cu ultima pagină. 
Numărul se plasează în partea dreaptă a paginii, jos. La foaia de titlu numărul paginii nu se indică. 
Nu se permite repetarea sau lipsa paginaţiei.

2.6. în denumirile compartimentelor tezei nu se utilizează cuvintele „Capitol”, „Paragraf’ (sau semnul 
„§”), „Secţiune”, „Dimensiune” etc. Capitolele, si paragrafele se numerotează prin cifre arabice.

De exemplu: 2. DENUMIREA CAPITOLULUI (BOLD CAPS, centered)
2.1. Denumirea paragrafului (Bold, aligned left)

2.7. în teze se utilizează următoarele categorii de materiale: texte; formule; tabele; figuri (desene, 
fotografii, diagrame etc.). Textele se prezintă în font TNR Regular, Justified. Formulele, tabelele 
şi figurile se numerotează luând în considerare numărul capitolului, de exemplu, Figura 2.5. (în 
textul explicativ) sau Fig. 2.5. (în titlul figurii). Formula se amplasează în partea stingă a rândului, 
iar numărul ei -  în partea dreaptă. Denumirea tabelului se amplasează deasupra tabelului, iar a 
figurii -  sub figură, utilizând font TNR Regular, Centered. Formulele, tabelele şi figurile în anexe 
se numerotează luând în considerare numărul anexei, de exemplu: Figura A l.3. (figura 3 din 
Anexa 1) etc.

2.8. în teză nu se admit înseninări, corecţii, pete, adăugări la pagină etc.
2.9. Studentul este obligat să facă în teză referinţele respective la autorii şi sursele bibliografice 

folosite la pregătirea tezei. Persoanele care comit plagiat sau falsificări în tezele de maşter ori în 
cercetările efectuate şi lucrările publicate, poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în 
vigoare.

2.10. Referinţe bibliografice la sursele şi lucrările utilizate la pregătirea lucrării se introduc în textul 
lucrării, utilizând font TNR (dimensiunea - 8), se numerotează prin cifre arabice şi se prezintă în 
subsolul fiecărei pagini.

De exemplu: Cherman I. Istoria tragică a Bucovinei, Basarabiei si tinutului Herta. Bucureşti,
1993.p . 81-82.
Dacă referinţa bibliografică se repetă imediat: Ibidem, p.70.

2.11. Fiecare compartiment al tezei de maşter se începe din pagină nouă.
2.12. Volumul tezei de maşter nu va depăşi 3,5 coli de autor (circa 75 pagini dactilografiate cu caracter 

12) sau 4,5 coli de autor (circa 90 pagini dactilografiate cu caracter 14). Materialul ilustrativ, 
figurile, tabelele, bibliografia, anexele nu se iau în consideraţie, dar nu vor depăşi 1/3 din volumul 
total al tezei.

2.13. Sursele bibliografice se vor diviza conform originii (romană, rusă, engleză etc.), cu păstrarea 
numerotării unice. în bibliografie se includ lucrările utilizate în teză. Exemple:

a) Acte normative
Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova. Nr. 259-XV din 15 iulie 2004. Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 30.07.2004, nr. 125-129 (1479-1483).

b) Literatura de specialitate
Nicolescu O., Verboncu I. Management. Bucureşti: Economică, 1996,407 p.

c) Documente electronice
Hamău S., Ohrimenko S., Cemei G. Tehnologiile informaţionale şi problemele globale ale dezvoltării 
societăţii. Chişinău, 2008. http: //www.ase.md./Inside/onalPagesRomCom.phtm (vizitat 10.02.2009).



III. Prezentarea şi susţinerea tezei de maşter
3.1. Teza de maşter în formă definitivată se prezintă la catedra cu cel puţin 15 zile până la data 

stabilită pentru susţinere.
3.2. Teza de maşter prezentată trebuie să fie însoţită de avizul conducătorului ştiinţific şi recenzia 

referentului, numit din afara instituţiei unde îşi face studiile studentul, din rândul profesorilor, 
cercetătorilor ştiinţifici sau specialiştilor de înaltă calificare din instituţiile de învăţământ sau de 
cercetare în domeniul respectiv sau din domeniul organelor de drept.

3.3. Tezele de maşter se susţin public, în faţa comisiilor de evaluare stabilite prin ordinul rectorului 
instituţiei organizatoare de maşter. Comisiile de evaluare a tezelor de maşter sînt constituite din 
cel puţin cinci membri, inclusiv reprezentanţi ai angajatorilor. Şedinţa Comisiei se consideră 
deliberativă dacă la ea participă nu mai puţin de 2/3 din numărul membrilor ei.

3.4. în calitate de preşedinte al comisiei de evaluare a tezei de maşter pot fi desemnaţi specialişti în 
domeniul respectiv (profesori universitari, conferenţiari universitari, cercetători ştiinţifici, 
deţinători ai titlurilor onorifice), care nu activează în cadrul instituţiei în cauză. Aceeaşi persoană 
poate fi numită preşedinte al unei comisii de evaluare a tezei de maşter nu mai mult de doi ani 
consecutiv.

3.5. Orarul susţinerii tezelor de maşter se va da publicităţii pe paginile web USEM şi pe panoul 
informativ a facultăţii.

3.6. Susţinerea tezei de maşter constă dintr-o expunere verbală (cca 20 min) de către autor a 
rezultatelor tezei. Procedura de susţinere include de asemenea întrebări către autor la tema 
lucrării susţinute şi răspunsurile respective, luările de cuvânt ale conducătorului ştiinţific şi 
referentului, discuţia, la care pot participa toţi cei prezenţi la şedinţă. Avizul conducătorului 
ştiinţific şi recenzia referentului se prezintă în scris.

3.7. în procesul evaluării şi susţinerii, tezele de maşter vor fi apreciate conform următoarelor criterii:
a) actualitatea temei -  ponderea 10/100;
b) calitatea fundamentării ştiinţifice -  ponderea 10/100;
c) realizarea obiectivelor cercetării -  ponderea 10/100;
d) calitatea/complexitatea studiului efectuat -  ponderea 10/100;
e) relevanţa practică a studiului efectuat -  ponderea 10/100;
f) calitatea prezentării (lizibilitate, grafică, elocinţă etc.) -  ponderea 50/100.

3.8. Nota finală la evaluarea tezei se calculează ca medie aritmetică a notelor atribuite de către 
membrii comisiei în concordanţă cu criteriile prevăzute.

3.9. Rezultatele evaluării tezei se exprimă prin note de la “10” la “1”, în conformitate cu sistemul 
naţional de notare, precum şi scara de notare cu calificative recomandate în Sistemul European 
de Credite Transferabile (A, B, C, D, E, FX, F), calificativul de promovare fiind nota - 5,00 
(cinci, 00).

3.10. Decizia asupra rezultatelor susţinerii şi aprecierii lucrării se aprobă prin vot deschis, prin 
majoritate de 2/3 de voturi ale membrilor Comisiei prezenţi la şedinţă. în caz de paritate de 
voturi, votul decisiv aparţine Preşedintelui Comisiei ( în aşa caz el dispune de 2 voturi). 
Rezultatele susţinerii tezei sunt documentate prin întocmirea unui proces verbal, care se prezintă 
la Secţia Studii.

3.11. Studenţii ciclului II -  studii superioare de maşter au dreptul să conteste rezultatele evaluării tezei 
de maşter exclusiv cu privire la procedură. Eventualele contestaţii se depun, în scris, la 
secretariatul facultăţii, în termen de maximum 24 de ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor. 
Contestaţiile se rezolvă, în termen de 48 de ore de la depunere, de către comisiile de evaluare a 
tezelor de maşter, conform regulamentului instituţional.

3.12. în cazul în care studentul nu a susţinut teza de maşter în sesiunea stabilită, acesta are dreptul să o 
susţină repetat, de cel mult două ori în următorii 3 (trei) ani, cu suportarea de către candidat a 
cheltuielilor de examinare, stabilite de instituţie. Pentru a doua susţinere, studentul va solicita 
reconfirmarea temei tezei de maşter. Dacă şi la a doua susţinere a tezei studentul nu obţine 
media de promovare, acestuia i se eliberează un certificat de absolvire a programului de maşter 
şi certificatul academic respectiv.
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Anexa 1

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA 
FACULTATEA DE DREPT

Şefului Catedrei Drept public

C E R E R E

Subsemnatul(a)_________________________________________________
(numele, prenumele, patronimicul)

domiciliat(ă)________________________________________________________
telefon domiciliu_______________________ , GSM_______________________
student(ă) al anului____, program de masterat_____________________________,
orientarea_____________________________

(ştiinţific, de profesionalizare)

Rog să mi se înregistreze teza de maşter cu tema______________________

Prin prezenta declar că sunt informat(ă) cu toate condiţiile de elaborare a tezei de 
maşter, inclusiv cunosc că este necesar ca după înregistrarea temei tezei să coordonez 
planul tezei de maşter cu conducătorul ştiinţific pe parcurs de o săptămână după 
înregistrarea temei acesteia. Consultaţiile ulterioare se vor petrece nu mai puţin de o 
dată în două săptămâni.

Am făcut cunoştinţă cu prevederile Regulamentului privind pregătirea tezei de 
maşter la USEM.

/V

In cazul neîndeplinirii obligaţiilor referitor la elaborarea tezei de maşter sunt 
prevenit(ă) că nu voi fi admis la susţinerea tezei de maşter în faţa Comisiei de evaluare. 
Semnătura '________________  Data 20

Conducătorul stiintific a fost desemnat
9 9 _____________________________________________

Sef Catedra
5
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MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA 

FACULTATEA DE DREPT

Anexa 2

Catedra Drept public

Teza de maşter

M Ă SU R ILE PR O C ESU A L E  

DE C O N ST R ÎN G ER E

A elaborat: 

Alexandru ANDRONIC 

masterand, an. II

Conducător stiintific:9 9

Artur AIRAPETEAN 

dr. în drept, conf. univ.

Chisinău-2018
9
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Anexa 3

Pentru teza de maşter elaborată în limba română

Declaraţia privind asumarea răspunderii 
Subsemnatul, declar pe răspundere personală că materialele prezentate în teza de 

maşter sunt rezultatul propriilor cercetări şi realizări ştiinţifice. Conştientizez că, în caz 
contrar, urmează să suport consecinţele în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Numele, prenumele

Semnătura

Data

Pentru teza de maşter elaborată în limba rusă

^eKJiapaLţHH 06 OTBeTCTBeHHOCTH 
H n ^ c e n o ^ n H c a B n iH n c a , saaBJM K ) n o #  JiH H H yio OTBeTCTBeHHOCTL, h t o  M arepH aji& i, 

n peflC T aB jieH H B ie b  MarHCTepCKOH f ln c c e p T a iţH H , a b j u i io t c j i  p e 3yji&TaTOM j ih h h b ix  

H ayn H B ix  H ccjie^O B aH H H  h  p a 3p a 6 0 T0 K. O c o 3 H a io , h t o  b  npoTHBHOM  c j iy n a e ,  6 y n y  

HeCTH OTBeTCTBeHHOCTL B COOTBeTCTBHH C JieHCTByi01U,HM 3 aKOHO^aTeJIL»CTBOM.

OaM HJIHH, HMfl

Ilo,zi;nHCi>

^HCJIO
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