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DEPARTAMENTUL RELAȚII INTERNAȚIONALE 

 

GHIDUL  
PRIVIND REALIZAREA TEZELOR DЕ MASTERAT: 

 

Alegerea temei 

Masteranzii selectează tema pentru teza de master din lista propusă de către 

Departamentul Relații Internaționale, în anul terminal de studii și depun cererea semnată de 

conducătorul științific, în luna septembrie (conform Anexei 5). 

 

 

Conducătorul ştiinţific al tezei de masterat are următoarele obligaţii: 

• aprobă planul organizațional al lucrului asupra tezei de masterat, conform Anexei 

7;  

• coordonează elaborarea planului tezei de masterat; 

• consultă masterandul ori de câte ori acesta solicită, în orele de serviciu; 

• apreciază calitatea conţinutului compartimentelor elaborate şi face observaţii şi 

sugestii; de completare sau de reconsiderare, dacă este cazul; 

• evaluează periodic stadiul îndeplinirii obiectivelor de etapă; 

• analizează conţinutul integral şi forma finală a tezei, întocmind în baza variantei 

finale a tezei „Avizul asupra tezei de masterat”, conform Anexei 4.  

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

propune neadmiterea tezei de masterat la susţinere. 

 

Teza dе masterat va fi elaborata în baza urmatoarei structuri (tabelul 1):  

 

 

• Foaia dе titlu 

Foaia de titlu se perfectează conform Anexei 1. În caz dacă teza este scrisă în altă limbă 

decât cea de stat a Republicii Moldova, după foaia de titlu, urmează încă o foaie de titlu, 

suplimentară, scrisă în limba de stat a Republicii Moldova. 

 

• Curpins (planul tezei) se perfectează conform Anexei 2. 

 

• Lista abrevierelor 

 

• Adnotare 

În adnotare se prezintă numele de familie, prenumele autorului, titlul tezei, domeniul de 

cercetare (de exemplu, teză de magistru în ştiinţe politice), specialitatea Studii 

Diplomatice/Studii Europene/Studii Americanistice, localitatea, anul perfectării tezei, structura 

tezei (de exemplu, introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 

100 titluri, 6 anexe, 90 pagini de text de bază (până la bibliografie), cuvintele-cheie (până la 10 

cuvinte, într-un rând separat). 

Se descriu, în mod separat, următoarele compartimente: domeniul de studiu, scopul şi 

obiectivele lucrării, rezultatele obținute, noutatea ştiinţifică, valoarea aplicativă a lucrării. 

Adnotarea se prezintă în 3 limbi: română, rusă şi engleză/franceză, fiecare fiind 

prezentată pe o singură pagină a foii (se permite font 12, cu 1 linii spaţiu între rânduri). 

 

• Introducere 

Se descrie actualitatea şi importanţa temei, gradul de investigaţie a temei, problema de 

cercetare, obiectul de cercetare, scopul şi obiectivele tezei, metodologia și metodele de cercetare 
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ale lucrării; ipoteza cercetării; noutatea ştiinţifică a lucrării; importanţa teoretică şi valoarea 

aplicativă a lucrării; volumul, structura și sumarul compartimentelor tezei. 

 

Conţinutul dе bază – structurat în capitole (2-3) 

Corpul lucrării reprezintă partea cea mai importantă a tezei şi este riguros structurată pe 

unităţi de text: capitole cu paragrafe, în funcţie de specificul acesteia. Teza de masterat poate fi 

divizată în două (trei) capitole.  

În capitolul 1 se analizează istoriografia problemei cercetate, se cercetează lucrările 

ştiinţifice la tema tezei: articole, monografii etc., publicate în ţară şi peste hotare. O atenţie 

deosebită se acordă publicaţiilor din ultimii ani. În baza studierii literaturii de specialitate, se 

analizează comparativ situaţia existentă în domeniu, se formulează problema de cercetare şi 

direcţiile de soluţionare ale ei.  

Se vor identifica clar contribuţiile proprii, care includ atât analiza şi interpretarea 

literaturii de specialitate consultate, cât şi elementele de noutate.  

De asemenea, se cercetează bazele teoretico-metodologice ale lucrării, tratându-se 

problema de cercetare, descriindu-se ipoteza de lucru în raport cu metodele aplicate, polemica 

ştiinţifică cu privire la problema de cercetare. 

În capitolele 2 şi 3 se cercetează/investighează/analizează ipoteza/ipotezele propriu-zise 

formulate, se argumentează elaborările noi propuse de către autor (algoritmi, metode, sisteme, 

paradigme, modele etc.), precum şi  rezultatele obţinute.  

Fiecare paragraf se finalizează cu generalizări, iar fiecare capitol al tezei – cu concluzii. 

 

▪ Capitolul (1) – istoriografia, bazele teoretico-metodologice ale cercetării 

obiectului de studiu. 

▪ Capitolele (2-3) – aspectele analitico-practice ale cercetării obiectului de studiu. 

▪ La fiecare paragraf se elaborează generalizări (0,5 pagini).  

▪ La fiecare capitol se elaborează concluzii pe tema respectivă (2 pagini). 

 

• Concluzii generale şi recomandări 

În compartimentul dat se expun concluziile generale la tema investigată, rezultatele 

studiilor teoretice şi aplicative obţinute, impactul lor în dezvoltarea ştiinţei politice şi teoriei 

relaţiilor internaţionale şi asupra soluţionării problemelor cercetate. Se prezintă sugestii privind 

cercetările de perspectivă şi recomandări practice (3-5) instituţiilor de resort. 

 

• Bibliografie  

Bibliografia este un compartiment obligatoriu al tezei şi se perfectează în conformitate cu 

standardele în vigoare. În lista bibliografică se inserează doar lucrările consultate. Nu se admite 

indicarea titlurilor care nu au fost consultate. De asemenea, toate sursele citate în textul lucrării 

trebuie să se regăsească în lista bibliografiei. Bibliografia trebuie să conţină între 80-100 titluri. 

Bibliografia se redactează în ordinea alfabetică a numelor autorilor, iar în lipsa menţionării lor, 

în ordinea alfabetică a titlurilor. Sursele bibliografice, în lista generală, se divizează conform 

limbii în care a fost redactată lucrarea (română, engleză, rusă/rusă, română, engleză – fără 

indicarea acestora), cu păstrarea numerotării unice.  

Modelul de Bibliografie și exemplele de descriere bibliografică a publicaţiilor sunt 

prezentate în Anexa nr. 3. 

 

• Referinţe bibliografice 

Autorul tezei este obligat să facă în textul lucrării referinţe la sursele utilizate în 

elaborarea lucrării. Referinţele bibliografice sunt necesare în lucrarea științifică: minimum 3-4 

referinţe pe pagină în compartimentul teoretic şi câte 1-3 referinţe pe pagină la capitolele 

practice.  

Referinţele la sursele bibliografice se indică în paranteze pătrate, inserate în text, de 
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exemplu [5]. Dacă sunt citate anumite părţi ale sursei, după indicele bibliografic se indică şi 

pagina, de exemplu [8, p. 26]. 

Atenție! La prima etapă de susținere prealabilă, din ianuarie, atunci când sunteți în proces 

de elaborare a textului, să permite plasarea referințelor în subsol într-o succesiune numerică 

(trimiteri la subsol), pentru a evita dificultățile și decalajul în procesul ulterior. La această etapă 

referinţele se scriu cu Times New Roman (TNR), font 10, cu 1 linii spaţiu între rânduri. 

La etapa a doua de susținere prealabilă din aprilie și atunci,când o să prezentați varianta 

finala copertată a tezei la departament, referinţele din subsol se prezintă în text în paranteze 

patrate, indicându-se numărul sursei conform listei bibliografice și pagina de referință respectivă.  

• Anexe 

În anexe se prezintă o informaţie suplimentară la partea principală a tezei, de exemplu: 

rezultatele cercetărilor bibliografice, statistice, teoretice în formă de tabele, scheme, materiale 

grafice, chestionare şi rezultatele obţinute, obligatoriu cu referințe, unde se va indica titlul, 

autorul, sursa şi se va comenta fiecare informaţie în textul tezei, indicând în paranteze rotunde 

numarul anexei. Ex: (Vezi Anexa nr. 7) 

 

Reguli privind aspectul grafic аl tezelor: 

Teza se perfectează în Times New Roman (TNR), font 12, cu 1,5 linii spaţiu între 

rânduri, format A4, cu margini: stânga – 3 cm, dreapta – 1,5 cm, sus şi jos – 2,5 cm, pe o singură 

parte a foii, în volum de 80-100 pagini.Toate paginile tezei se numerotează, începând cu foaia de 

titlu şi terminând cu ultima pagină. 

Numărul se plasează în centrul paginii, jos. La foaia de titlu numărul paginii nu se indică. 

Nu se permite repetarea sau lipsa paginaţiei.  

Fiecare compartiment începe din pagină nouă, paragrafele urmează succesiv. Sublinierea 

titlurilor nu se admite. Capitolele, paragrafele şi concluziile la capitol se numerotează cu cifre 

arabice. De exemplu: 

 

2. DENUMIREA CAPITOLULUI (BOLD CAPS, centered) 

2.1. Denumirea paragrafului ( aligned left) 

2.2. Denumirea paragrafului 

2.3. Concluzii la capitolul 2 (vezi Anexa nr.2) 

 

Cerinţe privind aspecte grafice: 

• Textul tezei să fie structurat în aliniate (minimum 3-4 pe pagină). 

• Se interzice majorarea spaţiului între aliniate. 

• În teze se permite utilizarea următoarelor categorii de materiale: texte; tabele; 

figuri, diagrame etc. Dimensiunea acestora nu va depăşi o treime de pagină cu comentarii 

ulterioare în text. Denumirea tabelului se amplasează deasupra tabelului, iar a figurii – sub 

figură; tabelele şi figurile în anexe se numerotează în ordinea sucesivă. 

• În teză nu se admit însemnări, corecţii, pete, adăugări la pagină, etc. 

• 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, în afară de cele care au fost publicate 

în lista abrevierilor. 

• Imprimarea tezei ре hârtie albă trebuie să fie calitativă, literele, semnele 

trebuie sa aibă aceeaşi intensitate ре parcursul rândului, paginii lucrării în ansamblu.  

• Se recomandă а tipări teza lа imprimanta Laser. 

• Toate paginile tezei, inclusiv cele care conţin fotografii, figuri, anexe, se 

numerotează în ordinea obişnuită începînd сu cuprinsul şi terminând сu ultima pagină, fără а 

admite lipsa acestora sau repetarea 1or (gen 9а, 9b...),  
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• Rezultatele cercetării prezentate prin anexe (scheme, tabele, etc.) să fie 

explicate în contextul lucrării. Denumirile anexelor este necesar de inclus în cuprins. 

• 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 compartimentelor, evidenţierea propoziţiilor sau frazelor ce trebuiesc 

memorate. 

• Teza se leagă prin copertare (copertă euro) şi se prezintă la departamentul de 

profil, în 2 exemplare, în termene preconizate. 

 
 

Notă*: Regulile respective de scriere a tezei de master au fost elaborate de 

Departamentul RI conform Ghidului CNAA, 2009 și Ghidului metodic pentru 

perfectarea tezelor de licență/ master, USM, 2012. 
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Tabelul 1. Compartimentele tezelor şi volumul lor 

  

Denumirea elementului 

Volum, pagini, 

format A4, font 12, 

interval 1,5 

 

1.  FOAIA DE TITLU (Anexa 1) 1 pag. 

2.  CUPRINS (Anexa 2) 1 pag. 

3.  LISTA ABREVIERILOR  1 pag. 

4.  ADNOTARE (în română, rusă şi engleză) 3 pag. 

5.  INTRODUCERE 8-10 pag. 

a.  Actualitatea şi importanţa temei.  

b.  Gradul de investigaţie a temei.  

c.  Problema de cercetare..  

d.  Obiectul de cercetare 

e.  Scopul, şi obiectivele tezei. 

f.  Metodologia și metodele de cercetare ale lucrării.  

g.  Ipoteza cercetării.  

h.  Noutatea ştiinţifică a lucrării. 

i.  Importanţa teoretică  

Valoarea aplicativă a lucrării 

j.  Volumul, structura și sumarul compartimentelor tezei.  

 Conţinutul propriu-zis al lucrării (teza conţine 2 sau 3 

capitole) 

 

6.  1. DENUMIREA CAPITOLULUI (analiza situaţiei în 

domeniul tezei, sinteze ale surselor teoretice, abordări 

conceptuale, metodologia) 

1.1. Istoriografia cercetării temei 

1.2. Bazele teoretico-metodologice ale problemei 

1.3. Concluzii la capitolul 1 

25-30 pag. 

2. DENUMIREA CAPITOLULUI (fundamentare 

teoretică-empirică: analiză, sinteze, studiu comparat etc.) 

 2.1. Subproblema cercetată 

2.2. Subproblema cercetată 

2.3.Concluzii la capitolul 2 

25-30 pag. 

7.  3. DENUMIREA CAPITOLULUI (aplicare, rezultate ale 

cercetării, studiu de caz etc.) 

3.1. Subproblema cercetată 

3.2. Subproblema cercetată 

3.3.Concluzii la capitolul 3 

25-30 pag. 

8.  CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 3-4 pag. 

9.  Total pagini  80-100 

10.  BIBLIOGRAFIE 80-100 

11.  ANEXE nu mai mult de 1/3 din 

conţinutul lucrării 

12.  DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA 

RĂSPUNDERII (Anexa 9) 

1 pag. 

Notă: * Compartimentele şi paragrafele să fie echilibrate în volum. 
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Anexa 1. Foaia de titlu a tezei 

 

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA (font 14, Bold, centered) 

FACULTATEA RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE 

ŞI ADMINISTRATIVE (font 14, Bold, centered) 

DEPARTAMENTUL RELAŢII INTERNAŢIONALE (font 14, Bold, centered) 

 

NUMELE DE FAMILIE, PRENUMELE AUTORULUI (font 14, Bold, centered) 

 

TITLUL TEZEI (font 16, Bold, centered) 

Teză de master  

 

 

 

Autorul:               ______________ 

                                            (semnătura) 

 

      Conducător ştiinţific: _____________  

Numele, prenumele, gradul ştiinţific  

                                                                  

 

 

Aprob: Șef Departament ______________ 

TEOSA Valentina, dr., hab., prof. univ.   

                                              

 

 

CHIŞINĂU, 2017 
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Anexa 2 

CUPRINS 

 

LISTA ABREVIERILOR  

 

ADNOTARE (în română, rusă şi engleză)....................................................................................... 

 

INTRODUCERE............................................................................................................................. 

 

1. DENUMIREA CAPITOLULUI ................................................................................................ 

1.1. Denumirea paragrafului….....………………………………............................................... 

1.2. Denumirea paragrafului....................................................................................................... 

1.3. Concluzii la capitolul 1…..........................………………………………………………… 

 

2. DENUMIREA CAPITOLULUI ................................................................................................ 

2.1. Denumirea paragrafului....................................................................................................... 

2.2. Denumirea paragrafului....................................................................................................... 

2.3. Concluzii la capitolul 2…............…………..........................…………………………………… 

 

3. DENUMIREA CAPITOLULUI ................................................................................................ 

3.1. Denumirea paragrafului....................................................................................................... 

3.2. Denumirea paragrafului....................................................................................................... 

3.3. Concluzii la capitolul 3.......................................................................................................... 

 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI............................................................................................... 

 

BIBLIOGRAFIE........................................................................................................................... 

 

ANEXE........................................................................................................................................... 

Anexa 1. Denumirea ......................................................................................................................... 

Anexa 2. Denumirea ......................................................................................................................... 
 

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII........................................................
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Anexa 3 
 

BIBLIOGRAFIE (model) 

 
1. Anuarul statistic al Republicii Moldova. Chișinău: Î.S. F.E.-P. “Tipografia Centralã”, 2014. 558 p. 

2. Cebotari S., Saca V. Evoluţia relaţiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană prin prisma 

interesului naţional. În: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică), partea XXIV, USM, Chişinău: CE USM, 

2004, p. 124-137.  

3. Cernencu M. şi alţii. Republica Moldova: Istoria politică (1989-2000). Documente şi materiale. 

Vol.1. Chişinău: USM, 2000. 543 p. 

4. Cod de etică profesională a personalului instituţiilor serviciului diplomatic. 

http://www.mfa.gov.md/img/docs/cod-etica-profesionala-16-12-09.pdf (vizitat 06.11.2016). 

5. Concepţia Politicii Externe a Republicii Moldova aprobată prin hotărârea Parlamentului Republicii 

Moldova, nr. 368 din 08.02.1995. În: Monitorul Oficial, Nr. 020, 06.04.1995. 

6. Constituţia Republicii Moldova. Chişinău: Prag-3 SRL, 2011. 64 p. 

7. Frunză V., Nicolaescu I. Abordări teoretico-conceptuale cu privire la rolul moralei în relaţiile 

internaţionale. În: Studia Universitatis, Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, seria „Ştiinţe sociale”, 

nr.8(28) Chişinău: CEP USM, 2009, p. 246 -251. 

8. Heeper A., Schmidt M. Tehnici de negociere. Pregatirea, strategiile folosite și încheierea cu succes 

a unei negocieri: Bucureşti: ALL, 2011. 128 p. 

9. Politica externă a Republicii Moldova 2009-2011: în sinteze şi dezbateri. /red.: Grâu L. Chişinău: 

„MS Logo”SRL, 2011. 320 p. 

10. Donnelly J. Realism and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 

http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam032/99053676.pdf  (vizitat 19. 09. 2016). 

11. Monteagle S. Talking to Strangers: Improving American Diplomacy at Home and Abroad. 

Princeton: Princeton University Press, 1996. 201 p. 

12. Rotaru V. Theoretical aspects of the correlation between foreign policy and morality. În: 

INTERPOLISʹ12. Zbornic prispevkov z IX vedeckej konferencie doctorandov a mladych vedeckych pracovnikov s 

medzinarodnou ucastʹou v Banskej Bystrici 9, novembra 2012. Banska Bystrica, 2012, p. 239-244.  

13. Василенко И. Международные переговоры. Москва: Юрайт-Издат, 2013. 486 с. 

14. Кацы Д. Переговоры и посредничество: инструменты повседневной практики 

международника. СпбГУ, 2005. 184 c. http://smpanel.pu.ru/panel/users/katsy/98.pdf (vizitat 06.11.2016). 

15. Роговая Г. Мораль и политика в современном обществе: проблемы соотношения. В: Revistă 

de filosofie, sociologie şi ştiinţe politice, 3 (151), 2009, Chişinău, 2009, p. 89-104. 

http://reviste.asm.md/files/Revista-2009-3-JIS-B5.pdf (vizitat 06.11.2016). 

16. Стремовская А. Некоторые аспекты ведения международных переговоров. В: Российский 

внешнеэкономический вестник, №2, 2012, с. 93-100. 

 

 

Notă: Luați în considerație ca, în calitate de model, sunt prezentate diferite tipuri de ediții: 

monografii, culegeri, articole, e-carti etc. Descrieți fiecare sursă din lista bibliografiei 

conform modelelor prezentate. 

http://www.mfa.gov.md/img/docs/cod-etica-profesionala-16-12-09.pdf
http://www.elefant.ro/carti/autori/michael-schmidt-4688.html
http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam032/99053676.pdf
http://smpanel.pu.ru/panel/users/katsy/98.pdf
http://reviste.asm.md/files/Revista-2009-3-JIS-B5.pdf
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Anexa 4 

 

Facultatea, domeniul de formare profesională, specialitatea şi grupa academică 

 

________________________________________________________________________ 

 

AVIZ 

la teza de master cu tema 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

elaborată de  studentul/a 

_________________________________________________________ 

 

conducător de teză de master 

_____________________________________________________ 

 

 

I. Forma lucrării  

 

1. Respectarea rigorilor privind aspectul grafic,  normele gramaticale în vigoare şi 

referinţele 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. Corectitudinea structurii tezei  (introducere, conţinut, concluzii ți recomandări, 

bibliografie, anexe; simetria conţinutului) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

II.  Conţinutul lucrării 

 

1. Gradul de argumentare a actualităţii temei 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

2. Demonstrarea competenţelor de cercetare (elaborarea ipotezei, selectarea metodelor 

de cercetare, colectarea şi interpretarea datelor, sintetizarea părţii teoretice  etc.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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3. Calitatea cercetării efectuate 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

4. Valoarea  ştiinţifică şi/sau aplicativă a tezei 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

III.  Gradul de  responsabilitate şi atitudinea studentului 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

IV. Concluzii_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

V. Decizia 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Semnătura ____________________________________________ 

 

Data _________________________________________________ 

 

 

NB. La necesitate se vor adăuga pagini 
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Anexa 5     

       

                                                                                       Doamnei Teosa Valentina 

 dr.hab, prof univ., 

Şef departament Relaţii Internaţionale 

                                                   

                                                                 
 

 

C E R E R E 

 

Subsemnatul(a), ___________________________________, masterand(ă) 

în anul II, specialitatea ______________________________, prin prezenta rog să-

mi aprobaţi tema tezei de master ”______________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________” 

şi conducătorul ştiinţific pe dl./d-na ___________________________________________. 

__________________   
                  data 

 

Subsemnatul, 

____________________ 
                                                                                                                           semnătura  

 

                                                                               Tel.______________________________ 

 

                                                                                    e-mail:______________________________ 

 

Coordonat: __________________________ 
  numele,  prenumele şi semnătura conducătorului ştiinţific 

 

Tema modificată/data/semnatura masterandului/cond.șt.__________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Aprobat:_________________________ 

Teosa Valentina,  dr.hab, prof univ. 
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Anexa  

 

 

Planul organizațional de lucru (model) 

a TEZEI DE MASTER: 

TEMA: ___________________________________________________________________________________________________ 
Elaborat: _____________________ 

Conducător științific: ______________ 

 
Nr. DENUMIREA ACTIVITĂŢII REZULTATE PRECONIZATE TERMENI 

DE 

REALIZARE 

TERMENI DE 

PREZENTARE 

- PLAN 

RESPONSABILUL 

SEMNATURA, 

DATA 

1 DE PREGĂTIRE 

1.1. Alegerea temei și a conducătorului 

științific 

 

 

    

1.2. Formarea listei bibliografice Lista bibliografică: 30 de surse teoretico-științifice, 

relevante temei, organizate în ordine alfabetică 

   

50 de surse teoretico-științifice, relevante temei, organizate 

în ordine alfabetică 

   

80-100 de surse teoretico-științifice, relevante temei, 

organizate în ordine alfabetică 

   

1.3. Studierea surselor teoretico-științifice 

conform temei alese 

2 referate în baza surselor bibliografice 

 

   

5 referate în baza surselor bibliografice 

 

   

5 referate în baza surselor bibliografice 
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2 ELABORAREA INTRODUCERII 

2.1. Introducerea 

Trebuie să reprezinte un argument puternic 

al cercetării realizate 

 

Actualitatea şi importanţa temei, 

gradul de investigaţie a temei, 

problema de cercetare, 

obiectul de cercetare, 

scopul şi obiectivele tezei, 

metodologia și metodele de cercetare ale ale lucrării; 

ipoteza cercetării; 

noutatea ştiinţifică a lucrării; 

importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării; 

volumul, structura și sumarul compartimentelor tezei. 

 

   

2.2. Planul 

Structurarea pe capitole si subcapitole, care 

să conțină cercetarea teoretică, analitică, și 

practică 

Cuprinsul conform structurii    

3 ELABORAREA CAPITOLULUI ISTORIOGRAFICO-TEORETIC – 1. 

3.1. 1.1. Analiza cadrului istoriografic al 

problemei cercetate, cercetarea lucrărilor 

ştiinţifice la tema tezei: articole, monografii, 

etc., publicate în ţară şi peste hotare, analiza 

comparativă a situaţiei din domeniu, 

formularea problemei de cercetare şi 

direcţiilor de soluţionare a ei.  

 

Isoriografia problemei cercetate    

3.2. 1.2. Cercetarea bazele teoretico-

metodologice ale lucrării, tratându-se 

problema de cercetare, descriindu-se ipoteza 

de lucru în raport cu metodele aplicate, 

polemica ştiinţifică cu privire la problema de 

cercetare, analiza evoluției teoretice prin 

exemple, argumente și comparații 

 

Abordarile teoretico-conceptuale și metodologice    

3.3. 1.3. Concluzii Rezultatele cercetării și exprimarea propriului punct de 

vedere 
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4 ELABORAREA CAPITOLULUI ANALITIC - 2. (EX. COMPARATIVE STUDY) 

4.1. 2.1. Abordarea analitică a problemei   

 

  

4.2. 2.2. Formularea propriilor ipoteze și 

identificarea rezultatelor 

    

4.3. 2.3. Concluzii Interpretarea rezultatelor cercetării și exprimarea 

propriului punct de vedere 

   

5 ELABORAREA CAPITOLULUI ANALYTIC – 3 (EX. CASE STUDY) 

5.1. 3.1 Abordarea analitică a problemei 

 

    

5.2. 3.2 Formularea propriilor ipoteze și 

identificarea rezultatelor 

 

    

5.3. 3.3. Concluzii 

 

    

6 ETAPA DE FINALIZARE 

6.1. Elaborarea concluziilor finale ale tezei Rezultatul unui demers logic, arătarea contribuției aduse în 

domeniul de cercetare,precum și implicațiile sale practice 

   

6.2. Redactarea tezei conform exigențelor de 

editare 

Elaborarea tezei cu respectarea tuturor regulilor cu privire 

la aspectele grafice și structurale 

   

6.3. Revizuirea anexelor Adăugarea de materiale ce completează tezele din teză    

7 PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA TEZEI 

7.1. Sustinerea prealabilă, etapa I 

 

 

 

Prezentarea tezei în volumul de 60%: 

-foia de titlu 

- planul 

-introducerea 
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-cap.I 

- bibliografia 

- planificarea cercetărilor aplicative 

 

7.2. Sustinerea prealabilă, etapa II 

 

Prezentarea  tezei în volumul de 90-100% 

 

   

7.3. Prezentarea tezei la Departamentul 

RI 

2 ex. euroformat    

7.4. Prezentarea tezei pentru recenzare  

la conducătirul științific 

Varianta finală    

7.5. Sustinerea tezei în cadrul comisiei 

de stat 

Varianta finală    
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Anexa 7 

 

Exemplu de anexă 

 

Anexa 1. STUDIU PRIVIND ACTIVITATEA DE COMERŢ EXTERIOR A REPUBLICII 

MOLDOVA ÎN IANUARIE-MAI 2013 
 

 

 

 

Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. 

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4147&parent=0 (vizitat 19.09.2016). 

 

 

 

 

 

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4147&parent=0
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Anexa 9 

Declaraţia privind asumarea răspunderii   

Pentru tezele elaborate în limba română  

Subsemnatul, declar pe răspundere personală că materialele prezentate în teza de master sunt 

rezultatul propriilor cercetări şi realizări ştiinţifice. Conştientizez că, în caz contrar, urmează să 

suport consecinţele în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

Numele de familie, prenumele  

Semnătura  

Data  

 

 

Декларация  об ответственности 

Pentru tezele elaborate în limba rusă 

Нижеподписавшийся, заявляю под личную ответственность, что материалы, 

представленные в магистерской работе, являются результатом личных научных 

исследований и разработок. Осознаю, что в противном случае, буду нести 

ответственность  в соответствии с действующим законодательством.  

Фамилия, имя 

Подпись 

Число 


