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I. INTRODUCERE 

 
(1) Prezentul Ghid este elaborată în conformitate cu următoarele acte normative de 

referinţă: Codului educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014; Regulamentul 

privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 1007 din 10 decembrie 2014 (Monitorul Oficial nr. 386-396 din 26 decembrie 2014, art. 

1101),  Regulamentul de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat (Ordinul Ministrului 

Educaţiei nr. 05.12. 2017; Ghidului de redactarea a tezelor de doctor/doctor habilitat aprobat prin 

Decizia ANACEC din 18.12.2018; Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor 

superioare în cadrul Şcolii Doctorale „Ştiinţe penale şi drept public”, republicat prin Hotărârea 

Senatului din 10.06.2021, proces-verbal nr. 6. 

(2) Prezentul Ghid se aplică în cadrul Şcolii Doctorale „Ştiinţe penale şi drept public”,  

precum şi pentru relaţiile acesteia cu alte structuri ale Academiei şi cu alte entităţi exterioare.  

(3) Ghidul de redactare a referatelor-fragmente ale tezelor de doctorat  (în continuare – 

Ghid) stabileşte un set de reguli menite să asigure coerenţa, lizibilitatea şi aspectul ştiinţific al 

acestui tip de lucrări ştiinţifice.   

(4) Deşi este recunoscut faptul că lucrările din diferite domenii ale ştiinţei îşi au specificul 

lor, unele cerinţe minime comune se impun prin prisma actelor normative în domeniul atestării 

personalului ştiinţific şi a procesului de evaluare a tezelor de doctorat. 

(5) Scopul Ghidului este de a crea un cadru minim uniform pentru redactarea referatelor-

fragmente ale tezelor tezei de doctor în cadrul Şcolii Doctorale „Ştiinţe penale şi drept public”. 

(6) Potrivit principiului subsidiarităţii (complementarităţii), toate domeniile care nu sunt 

reglementate expres prin actele normative guvernamentale, sunt de competenţa şcolilor 

doctorale, prin regulamentele proprii şi prin actele adoptate în temeiul acestora.  
 

 

II. CONŢINUTUL REFERATULUI 

 

(7) Referatul-fragment al tezei de doctor (în continuare referat) este o lucrare ştiinţifică, 

elaborată la tema tezei de doctor, în baza propriilor cercetări ştiinţifice, care conţine rezultate 

teoretice şi practice noi ce pot fi integrate în teza de doctorat şi reprezintă o condiţie legală 

pentru realizarea programului de cercetare ştiinţifică din cadrul Şcolii Doctorale.  

(8) Este obligatorie elaborarea şi prezentarea a cel puţin 3 referate de cercetare ştiinţifică, 

fragmente tezei de doctorat. Pentru secţia zi elaborarea şi susţinerea primelor două referate va 

avea loc în anul II de studii, iar cel de al treilea – în anul III de studii. Pentru secţia frecvenţă 

redusă elaborarea şi susţinerea primului referat va avea loc la finele anului II de studii, iar a 

celorlalte două în anului III de studii.  

(9) Referatul trebuie să confirme capacitatea autorului de a întreprinde o cercetare 

ştiinţifică orientată spre elaborarea tezei de doctor, în mod creator, autonom şi responsabil. 

(10) Conţinutul referatului este stabilit de autor prin consultare cu conducătorul/ 

consultantul de doctorat.  

(11) Referatul se redactează în limba română. La o solicitare motivată, cu consimţământul 

Consiliului Ştiinţific/Senatului instituţiei, referatul poate fi redactată în limba rusă sau engleză. 
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(12) Referatul este un document public care se redactează în format electronic. 

Doctorandul este autorul referatului şi îşi asumă corectitudinea datelor şi informaţiilor 

prezentate, precum şi a opiniilor şi demonstraţiilor incluse în lucrare. Conducătorul/consultantul 

tezei răspunde împreună cu autorul lucrării de respectarea standardelor de calitate şi de etică 

profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului. 
 

 

III. STRUCTURA ŞI FORMA REFERATULUI 
 

(13) Volumul recomandat al referatului este de 25-35 de pagini. 

(14) Referatul va conţine următoarele elemente structurale: introducere; conţinut de bază; 

concluzii şi recomandări; bibliografie.  

(15) Autorul este în drept să descrie şi alte elemente care argumentează modul de 

concepere şi realizare a cercetării.    

(16) Introducerea v-a include: actualitatea şi importanţa lucrării; scop şi obiective; metode 

de cercetare; rezultatele ştiinţifice obţinute (cel puţin 3). 

(17) Conţinutul de bază include prezentarea şi elaborarea problematicii formulate în tema şi 

ipoteza lucrării, prin respectarea ordinii logice a ideilor și a cerinţelor de coerenţă a expunerii, 

discutarea tuturor rezultatelor, compararea acestora cu date similare din literatura de specialitate 

sublinierea aspectelor de noutate pe plan naţional şi internaţional dezvoltate de către autor, 

examinarea critică a literaturii de specialitate şi, eventual a reglementărilor din domeniul 

dreptului Vor fi evidenţiate contribuţiile personale ale autorului, inclusiv rezultatele originale 

obţinute, elaborările noi, propuse de autor, rezultatele cercetărilor teoretice şi practice ale 

studiului realizat. 

(18) Doctorandul, sub ghidarea conducătorului de doctorat, este autonom de a decide 

asupra structurii conţinutului de bază al referatului.   

(19) Concluziile şi recomandările includ prezentarea structurată a tuturor rezultatelor 

obţinute, corelată cu tema, ipoteza, scopul şi obiectivele tezei formulate în Introducere. 

(20) Bibliografia va conţine lista tuturor surselor de informaţie utilizate pentru redactarea 

tezei. Trimiterile (referinţele bibliografice) se vor face în paranteze pătrate în textul lucrării, cu 

indicarea numărului sursei bibliografice şi, eventual, al paginii din respectiva sursă. Bibliografia 

va fi redactată potrivit Anexei nr. 9 a Ghidului de redactarea a tezelor de doctor/doctor habilitat 

aprobat prin Decizia ANACEC din 18.12.2018 (http://www.cnaa.md/files/normative-

acts/normative-acts-anacec-attestation/guide_thesis/ghid-redactare-teza.pdf). 

 

IV. REGULI DE TEHNOREDACTARE A REFRATULUI 
 

(21) Formatul referatului. Foaie: A4; font: Times New Roman (TNR), de 12 puncte, cu 

diacritice; spațiere între rânduri: 1,5 linii; margini: stânga – 3 cm, dreapta – 1,5 cm, sus şi jos – 

2,5 cm.  

(22) Alinierea textului. În cadrul paragrafelor textul va fi aliniat între marginile din stânga 

și dreapta (Justify); primul rând al fiecărui paragraf va avea un alineat de 1,25 cm.  

(23) Formatul titlurilor. Titlurile capitolelor: font TNR, 14 puncte, Bold, aliniere centrală 

(Center), numerotare cu cifre arabe – 1; titlurile subcapitolelor: font TNR, 12 puncte, Bold, 

aliniere la stânga (Left justified), numerotare – 1.1; titlurile ulterioare: font TNR, 12 puncte, 

Bold +Italic (Italic), aliniere la stânga (Left justified), numerotare – 1.1.1, 1.1.1.1. Cu excepția 

titlurilor capitolelor, celelalte vor avea un alineat de 1,25 cm.  

http://www.cnaa.md/files/normative-acts/normative-acts-anacec-attestation/guide_thesis/ghid-redactare-teza.pdf
http://www.cnaa.md/files/normative-acts/normative-acts-anacec-attestation/guide_thesis/ghid-redactare-teza.pdf
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(24) Numerotarea paginilor. Toate paginile tezei se numerotează începând cu foaia de 

titlu şi terminând cu ultima pagină. Numărul se inserează în subsolul paginii, aliniat central. La 

foaia de titlu numărul paginii nu se indică. Nu se permite repetarea sau lipsa paginaţiei. Fiecare 

capitol începe din pagină nouă. 

(25) Anexele trebuie să fie menționate în textul referatului şi se prezintă în ordine 

crescătoare (de exemplu, Anexa 1, Anexa 2). Fiecare anexă începe din pagină nouă și are un 

titlu, Bold, care se amplasează deasupra anexei, aliniat la stânga. În anexă formulele, tabelele şi 

figurile, dacă sunt mai mult de una, se numerotează luând în considerare numărul anexei, de 

exemplu, Figura A1.3 (figura 3 din Anexa 1); (A2.1) – formula 1 din Anexa 2 etc. În cazul când 

anexa conţine o singură figură sau un singur tabel, denumirea anexei respective poate să coincidă 

cu denumirea tabelului sau a figurii.  

(26) Imprimarea referatelor se va realiza doar pe o faţă a fiecărei foi. 

 

 

V. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITIRII 

 

(27) Conducătorii de doctorat vor organiza susţinerea referatelor conform Orarului stabilit 

de Consiliul Şcolii Doctorale. 

(28) Procedeele de evaluare a referatelor sunt descrise în Regulamentul de organizare şi 

desfăşurare a studiilor superioare în cadrul Şcolii Doctorale „Ştiinţe penale şi drept public”.  

(29) Rezultatele susţinerii referatului vor fi consfinţite într-un proces-verbal (Anexa nr. 1). 

(30) Prevederile prezentului Ghid sunt aplicate în conformitate cu alte standarde academice 

elaborate de către Şcoala Doctorală şi de către Consiliul Ştiinţific al Academiei „Ştefan cel 

Mare”. 

(31) Prezentul Ghid intră în vigoare din momentul aprobării de către Consiliul Ştiinţific.  
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Anexa nr. 1 
 

PROCES VERBAL  

de susţinere al referatului ştiinţific 

Nr._______ Data________________ 
Nume, prenume 

_____________________________________________________________________________________ 

Forma de învăţământ____________________________________________________________________ 

Specialitatea: 554.01 – Drept penal şi execuţional penal 

Titlul referatului_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Calificative: 90/100  puncte – foarte bine; 80/90   puncte – bine; 65/80 puncte – satisfăcător; până la 65 puncte – 

nesatisfăctor. 

Acordarea calificativului foarte bine, bine şi satisfăcător  justifică acordarea a 15 credite transferabile. În cazul 

acordării calificativului nesatisfăctor se va organiza o nouă susţinere a referatului ştiinţific. 
 

Rezultatul susţinerii referatului ştiinţific: 
calificativ____________________________________________         

(admis/respins)________________________________________ 
 

Credite acordate:____________________ 

 
Conducătorul de doctorat______________________________________________________________ 

 

Membrii comisiei de îndrumare: 

1._____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

Criterii de evaluare Total puncte 

maximum 

posibil de 

acordat 

efectiv 

acordate 

1. Noutatea şi originalitatea cercetării (caracterul inovativ, formularea 

unor idei, teorii, concepţii, principii, teze, metodologii etc.) 
     20  

 

2. Suportul metodologic al lucrării (descrierea bazei empirice, calitatea 

datelor, nivelul de valorificare a abordărilor metodologice şi 

experimentale, calitatea datelor etc.) 

     10  

3. Relevanţa ştiinţifică a rezultatelor (generarea de noi cunoştinţe, 
rezultate relevante, coerenţa argumentelor, concordanţa dintre concluzii şi 

examinările critice etc.) 

     20  

4. Redactarea referatului şi conţinutul tehnic (logica expunerii, structura 
lucrării, claritatea expunerii, ortografia, descrierea bibliografică, 

prezentarea grafică a lucrării etc.). 

     10  

5. Respectarea eticii şi a deontologiei ştiinţifice (citarea materialelor şi a 

ideilor preluate,  veridicitatea datelor utilizate, cunoaşterea articolelor 
citate, respectarea altor norme de bună conduită în activitatea de 

cercetare). 

     10  

6. Calitatea susţinerii (logica prezentării informaţiei, adecvarea 

materialului prezentat, calitatea răspunsurilor, înţelegerea materialului, 
gândire critică, angajament intelectual etc.) 

     30  


