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I. INTRODUCERE
(1) Prezentul Ghid

Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014; Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de 

nr. 386-396 din 26 decembrie 2014, art. 1101),  Regulamentul de atribuire a calificativelor tezelor de 
doctorat (Ordinul Minist 514 din 05.12. 2017; Ghidului de redactarea a tezelor de 
doctor/doctor habilitat aprobat prin Decizia ANACEC din 18.12.2018;

04.03.2016.
(2) Prezentul Ghid colii doctorale ,

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

stabile a, lizibilitatea i aspectul tiin ific al acestui tip de 
tiin ifice.

(4) De i este recunosc tiin ei î i au specificul lor, 
unele cerin
tiin ific i 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 de doctor în cadrul colii doctorale .

(6 unt 

(7) Referatul-fragment al tezei de doctor (în continu

ce pot fi integrate în teza de doctorat realizarea programului de 

ale erate va avea loc în anul II 
de studii, iar cel de al treilea –

(9) Referatul
doctor .

(10) consultantul de 
doctorat. 

(11) Re

(12) Referatul este un document public n format electronic. Doctorandul este 

III. STRCTURA REFERATULUI
(13) Volumul recomandat al referatului este de 25-35 de pagini.
(14) R : introducere; concluzii 

; bibliografie. 



( i

(16) Introducerea v-a include:
).
i elaborarea problematicii formulate în tema i ipoteza 

i, prin respectarea ordinii logice a ideilor i a cerin elor de coeren , discutarea tuturor 
rezultatelor, compararea acestora cu date similare din literatura de specialitate, sublinierea aspectelor de 

. Vor fi eviden iate contribu iile 
e autor, 

ale studiului realizat.

(19) i inute, 
i obiectivele tezei formulate în introducere.

(20) Bibliografia va con ine lista tuturor surselor de informa ie utilizate pentru redactarea tezei.
Trimiterile -or face

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

spa iere între rânduri: 1,5 linii; margini: stânga – 3 cm, dreapta – – 2,5 cm. 
(22) Alinierea textului. În cadrul paragrafelor textul va fi aliniat între marginile din stânga i

(23) Formatul titlurilor
(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 excep ia titlurilor capitolelor, celelalte 
vor avea un alineat de 1,25 cm. 

(24) Numerotarea paginilor

(25) Anexele ionate în textul referatului
i are un titlu, Bold, care se 

Anexa 1); (A2.1) – f

(26) Imprimarea referatelor se va realiza doar pe o fa

V. DI
(27

Consiliul colii doctorale.
(28) Procedeele de evaluare a referatelor sunt descrise în Regulamentul 

a .
- -un proces-verbal (Anexa nr. 1).



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

al RM.

Anexa nr.1
PROCES VERBAL

Nr._______ Data________________
Nume, prenume _______________________________________________________________________________

_______________
Specialitatea: 554.01 –
Titlul refratului__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Calificative: 90/100  puncte – foarte bine; 80/90 puncte – bine; 65/80 puncte – –
.

n cazul 

Credite acordate:                                                                      ________________________________________

Membrii comisiei de îndrumare: 1._____________________________________________________________

                                                     2._____________________________________________________________

                                                     3._____________________________________________________________

Criterii de evaluare Total puncte

maximum
posibil de 
acordat

efectiv 
acordate

1.     20

2. Suportul metodologic al lucr      10

3.      20

4. 
i 

etc.).

     10

5. Re
veridicitatea datelor utilizate, cunoa terea articolelor citate, respectarea altor norme de 
bun conduit în activitatea de cercetare).

     10

logica prezent rii informa iei, adecvarea materialului prezentat,
nlelegerea materialului, gindire critic , angajament intelectual

etc.)

     30


