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INTRODUCERE
Ghidul de redactare a tezei de doctor/doctor habilitat (în continuare – Ghid) stabilește un
set de reguli menite să asigure coerența, lizibilitatea și aspectul științific al acestui tip de lucrări
științifice. Deși este recunoscut faptul că lucrările din diferite domenii ale științei își au specificul
lor, unele cerințe minime comune se impun prin prisma actelor normative în domeniul atestării
personalului științific și a procesului de evaluare a tezelor. Scopul Ghidului este de a crea un
cadru minim uniform pentru redactarea tezei de doctor/doctor habilitat în Republica Moldova.
Ghidul conţine 8 capitole şi anexe. În capitolul 1. Informaţii generale se stipulează
cerinţele generale față de teza de doctor/doctor habilitat și a rezumatului, precum și
responsabilitățile autorului și conducătorului/consultantului de doctorat în procesul de redactare
a acestora. Capitolul 2. Structura și volumul tezei include lista elementelor tezei grupate în 3
părți: preliminară, principală și complementară, precum și volumul acestora, în pagini. În
capitolul 3. Conținutul tezei sunt descrise cele 15 elemente evidențiate ale unei teze. Regulile
de tehnoredactare a tezei de doctor/doctor habilitat și a rezumatului sunt prezentate în capitolul
4. În capitolul 5. Prezentarea bibliografiei în teză se prezintă cerințele de redactare a
referințelor bibliografice și de citare a resurselor de informare în conformitate cu standardul SM
ISO 690:2012, regulile și unele exemple de aplicare a acestora fiind anexate. Cele mai
importante Cerințe de etică profesională în redactarea tezei sunt evidențiate în capitolul 6.
Capitolul 7. Rezumatul tezei indică elementele ce trebuie să le conțină asemenea tip de lucrare,
care are aceleași caracteristici de redactare ca și teza. Consecințele nerespectării regulilor de
redactare a tezei sunt enumerate în capitolul 8.
Ghidul este destinat candidaților la titlu științific, având rolul de a le ajuta în redactarea
tezei de doctorat fără a le impune constrângeri care să limiteze prezentarea datelor din literatură,
metodologia de cercetare utilizată, interpretarea rezultatelor sau modalitatea de exprimare a
ideilor proprii.
1. INFORMAȚII GENERALE
Teza de doctor/doctor habilitat (în continuare – teza) este o lucrare ştiinţifică originală,
elaborată în baza propriilor cercetări științifice, conţine rezultate teoretice şi practice noi şi
reprezintă o condiție legală pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor/doctor habilitat [7].
Aceasta constituie raportul final al realizării şi valorificării cercetărilor științifce efectuate la o
anumită temă în cadrul studiilor de doctorat/postdoctorat sau de sine stătător.
”Teza de doctor prevede soluţionarea unei probleme ştiinţifice actuale, importante pentru
domeniul de cunoaştere respectiv” [7]. Aceasta trebuie să confirme capacitatea autorului de a
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întreprinde o cercetare ştiinţifică la nivel național și internaţional, în mod creator, autonom şi
responsabil.
”Teza de doctor habilitat conţine rezultate principial noi pentru ştiinţă și practică, care
determină crearea unei noi direcţii ştiinţifice sau soluţionarea unei probleme ştiinţifice,
aplicative, de importanţă majoră” [7].
Temele tezelor sunt corelate cu direcţiile prioritare de cercetare-dezvoltare ale Republicii
Moldova, cu tendinţele ştiinţei mondiale şi sunt aprobate de consiliile ştiinţifice/senatele
instituţiilor acreditate, cu cel puţin un an înainte de susţinerea tezei [7].
Conţinutul tezei este stabilit de autor prin consultare cu conducătorul/consultantul de
doctorat. Forma tezei reflectă conţinutul acesteia, care trebuie să fie original, inovator și clar
exprimat.
Teza se redactează în limba română. La o solicitare motivată, cu consimţământul
consiliului ştiinţific/senatului instituţiei, teza poate fi redactată în limba rusă sau engleză. În acest
caz este obligatorie redactarea rezumatului şi în limba română [7].
Teza este însoțită de un rezumat, care conţine reperele conceptuale ale cercetării, ideile şi
concluziile principale ale tezei, dezvăluie aportul autorului la realizarea investigaţiilor, locul lor
în contextul cercetărilor de specialitate din ţară şi din lume, noutatea ştiinţifică şi importanţa
practică a rezultatelor obţinute. În cazul susținerii tezei de doctor habilitat în baza lucrărilor
publicate, candidatul va elabora un referat științific.
Teza și rezumatul sunt documente publice care se redactează şi în format electronic.
Candidatul la titlu ştiinţific este autorul tezei şi îşi asumă corectitudinea datelor şi
informaţiilor prezentate, precum şi a opiniilor şi demonstraţiilor incluse în lucrarea ştiinţifică
susţinută. Conducătorul/consultantul tezei răspunde împreună cu autorul lucrării de respectarea
standardelor de calitate şi de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului.
2. STRUCTURA ȘI VOLUMUL TEZEI
Structura și volumul recomandat al tezelor de doctor/doctor habilitat sunt prezentate în
tabelul 1. Teza conţine partea preliminară, partea principală şi partea complementară. Volumul
părţii principale a tezei de doctor va constitui 140-150 pagini, pentru științele socioumane, și
110-120 pagini, pentru celelalte științe, iar al celei de doctor habilitat - 250-260 pagini, pentru
științele socioumane, și 200-210 pagini, pentru celelalte științe. Volumul materialului ilustrativ
(figuri şi tabele) nu va depăşi 30% din volumul părţii principale. Volumul părţii complementare
nu se limitează, dar, în caz de depăşire a volumului total al tezei de 350 pagini, se copertează
separat.
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Tabelul 1. Structura și volumul recomandat al tezei
Nr.
d/o

Volumul recomandat al tezei, pagini,
format A4, font 12, interval 1,5
Teza de doctor
Teza de doctor
habilitat

Denumirea elementelor
Partea preliminară

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Foaia de titlu
Foaia privind dreptul de autor
Cuprins
Adnotare (în română, rusă şi engleză)
Lista tabelelor
Lista figurilor
Lista abrevierilor
Partea principală
Introducere
Analiza situației în domeniul tezei
(denumirea concretă a capitolului respectiv)
Capitolele de bază
(cu denumiri concrete ale capitolelor respective)
Concluzii și recomandări
Partea complementară
Bibliografie
Anexe
Declarația privind asumarea răspunderii
CV-ul candidatului

1
1
1-3
3
nu se limitează
nu se limitează
nu se limitează

1
1
2-4
3
nu se limitează
nu se limitează
nu se limitează

7-10
25−30
(1 capitol)
80/100
(2-5 capitole)
3-6

8-12
30−40
(1 capitol)
160/200
(4-8 capitole)
4−8

nu se limitează
nu se limitează
1
1-2

nu se limitează
nu se limitează
1
1-2

Teza poate conține elemente opționale (prefață, motto ș.a.), la decizia candidatului și a
conducătorului de doctorat [5].
Volumul tezei și al unor capitole poate fi diferit de cel din tabelul 1, atunci când este
argumentat prin specificul domeniului științific și/sau al temei cercetate.
3. CONȚINUTUL TEZEI
3.1. Foaia de titlu
Foaia de titlu se redactează conform Anexei 1. În cazul în care teza nu este scrisă în limba
română, după foaia de titlu urmează încă o foaie de titlu, suplimentară, redactată în limba
română. Titlul tezei trebuie să reflecte conținutul tezei.
3.2. Foaia privind dreptul de autor
Candidatul la titlul științific beneficiază de dreptul exclusiv de autor asupra tezei sale.
Pentru a informa publicul despre drepturile sale, titularul poate sa folosească simbolul protejării
dreptului de autor, care se imprimă pe fiecare exemplar al lucrării şi constă din trei elemente
(vezi Anexa 2): litera latină C inclusă într-un cerc – ©; numele titularului drepturilor exclusive
de autor; anul redactării tezei.
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3.3. Cuprins
Cuprinsul conţine titlurile şi subtitlurile tuturor capitolelor şi subcapitolelor, însoţite de
numărul paginii de început al fiecărui capitol/subcapitol. Cuprinsul trebuie să acopere întreaga
lucrare, adică toate elementele tezei, începând cu adnotarea și terminând cu CV-ul autorului.
3.4. Adnotare
Adnotarea va conține următoarele elemente:


Date de identificare: numele de familie, prenumele autorului, titlul tezei, titlul
ştiinţific solicitat (de exemplu, teză de doctor în științe tehnice), localitatea, anul
redactării tezei – aliniere centrală (Center) și Bold;



Structura tezei (de exemplu, introducere, patru capitole, concluzii generale şi
recomandări, bibliografie din 160 de titluri, 6 anexe, 250 de pagini de text de bază
(până la Bibliografie), 37 de figuri, 10 tabele), numărul de publicaţii la tema tezei (de
exemplu, Rezultatele obţinute sunt publicate în 34 de lucrări ştiinţifice);



Cuvinte-cheie;



Scopul lucrării;



Obiectivele cercetării;



Noutatea şi originalitatea ştiinţifică;



Rezultatul/rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme ştiinţifice
importante (pentru teza de doctor) sau rezultatele obţinute care au determinat crearea
unei noi direcţii ştiinţifice sau soluţionarea unei probleme ştiinţifice, aplicative, de
importanţă majoră (pentru teza de doctor habilitat);



Semnificaţia teoretică;



Valoarea aplicativă;



Implementarea rezultatelor ştiinţifice.
Fiecare element descris va începe din rând nou. Cu excepția primului element,

celelalte vor fi aliniate între marginile din stânga și dreapta (Justify), iar denumirea
elementului va fi cu Bold, urmat de două puncte și descriere. Adnotarea se prezintă în 3
limbi: română, rusă şi engleză, fiecare fiind prezentată pe o singură pagină a foii.
Un model de formulare a rezultatului/rezultatelor obținute care contribuie la
soluționarea unei probleme ştiinţifice importante este dat în anexa 5.
3.5. Lista tabelelor (dacă este cazul)
Această listă va conține informații despre toate tabelele incluse în teză, pentru fiecare
indicându-se titlul și numărul paginii la care se află acesta.
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3.6. Lista figurilor (dacă este cazul)
Această listă va conține informații despre toate figurile incluse în teză, pentru fiecare
indicându-se titlul și numărul paginii la care se află aceasta.
3.7. Lista abrevierilor (dacă este cazul)
Această listă va conține toate abrevierile incluse în teză care nu sunt de utilizare comună.
3.8. Introducere
În Introducere se vor descrie următoarele elemente:


Actualitatea și importanța temei abordate, încadrarea temei în preocupările
internaţionale, naţionale, zonale, ale colectivului de cercetare și în context inter- și
transdisciplinar, prezentarea rezultatelor cercetărilor anterioare referitoare la tema
aleasă;



Scopul lucrării (sau obiectivul general);



Obiectivele cercetării;



Ipoteza de cercetare;



Sinteza metodologiei de cercetare și justificarea metodelor de cercetare alese;



Sumarul capitolelor tezei, cu axarea pe investigațiile efectuate și necesitatea acestora
pentru atingerea scopului și a obiectivelor cercetării (fără a descrie rezultatele
obținute).
Autorul este în drept să descrie şi alte elemente care argumentează modul de concepere și

realizare a cercetării. De exemplu, se pot indica limitele cercetărilor efectuate (lipsa accesului la
unele instrumente şi facilităţi, particularitățile condițiilor de cercetare etc.).
Spre deosebire de capitolele ce compun conţinutul tezei, Introducerea nu se
numerotează.
3.9. Analiza situației în domeniul tezei (denumirea concretă a capitolului respectiv)
În acest capitol va fi stabilit stadiul actual al cunoaşterii în domeniul temei alese, în baza
unei documentări laborioase, care va include definirea conceptelor fundamentale, analiza critică
a bibliografiei, prezentarea, descrierea și interpretarea datelor din literatură, exemplificarea
metodelor de cercetare. Vor fi analizate publicațiile științifice (articole, monografii, materiale ale
conferințelor, brevete etc.), o atenție deosebită acordându-se rezultatelor științifice recente din
literatura de specialitate. La elaborarea acestui capitol se va ţine seama că el se adresează unor
specialişti din domeniul respectiv şi de aceea trebuie evitate descrierile generale, abordarea
recomandantă fiind aceea a unui review al literaturii de specialitate în relaţie cu tema de
cercetare abordată.
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În funcție de domeniul științei și specificul cercetărilor, în baza unei argumentări, în
tezele de doctor habilitat, acest capitol poate fi înlocuit cu analize ale stadiului de cunoaștere
efectuate în cadrul celorlalte capitole.
3.10. Capitolele de bază (cu denumiri concrete ale capitolelor respective)
Aceste capitole reflectă partea de contribuție personală. În cadrul capitolelor se realizează
prezentarea și elaborarea problematicii formulate în tema și ipoteza lucrării, prin respectarea
ordinii logice a ideilor și a cerințelor de coerență a expunerii.
Capitolele de bază se numerotează în continuarea capitolului dedicat analizei stadiului
actual al cunoașterii în domeniul tezei. Capitolul al doilea se referă la Materiale și metode.
Acesta include materialele, istrumentele, instalațiile utilizate, terenurile și condițiile de recoltare
a probelor sau de investigație și alte asemenea, precum și metodele, procedeele, tehnicile
utilizate cu descrierea lor în detaliu şi specificarea dacă sunt noi sau nu şi, în acest ultim caz, cu
indicarea bibliografiei. Delimitarea materialelor și metodelor într-un capitol aparte se recomandă
atunci când acestea sunt comune pentru întreaga teză (ex., aceleași metode statistice și loturi
experimentale utilizate). În cazul când studiile incluse în teză utilizează material și metode
distincte, este potrivit ca ultimele să fie expuse ca părți/paragrafe la capitolele respective.
Alternativ, se admite ca partea comună pentru întreaga teză a materialelor și metodelor să fie
delimitată într-un capitol, iar partea distinctă – să fie expusă în capitole diferite.
Următoarele capitole, începând cu al treilea, vor fi dedicate rezultatelor obținute și
discutării acestora. În aceste capitole vor fi evidențiate contribuțiile personale ale autorului,
inclusiv rezultatele originale obţinute, elaborările noi, propuse de autor (algoritmi, metode,
dispozitive, sisteme, paradigme, modele etc.), rezultatele cercetărilor teoretice, experimentale ale
studiului realizat. În caz de modelare la calculator, se vor prezenta softurile elaborate (utilizate),
datele experimentale obţinute în formă de tabele, figuri, formule. În lucrare se va face o descriere
detaliată a rezultatelor, cu menționarea posibilităţilor de utilizare a acestora în diverse aplicaţii.
Teza va include discutarea tuturor rezultatelor, compararea acestora cu date similare din
literatura de specialitate și sublinierea aspectelor de noutate pe plan naţional și internaţional
dezvoltate de către autor [3]. Discutarea rezultatelor se poate face într-un capitol aparte sau în
cadrul capitolelor unde sunt prezentate rezultatele. În teza de doctor se va evidenția problema
ştiinţifică importantă care este soluţionată în urma obținerii rezultatelor descrise, iar în teza de
doctor habilitat – direcția științifică nouă care este dezvoltată sau problema ştiinţifică aplicativă,
de importanţă majoră, care este soluțonată în urma obținerii rezultatelor principial noi pentru
ştiinţă şi practică.
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Rezultatul ştiinţific descris va reprezenta o noutate ştiinţifică stabilită în urma procesului
de cercetare și el trebuie delimitat de evoluția și materializarea ulterioară a acestuia, care poate
reprezenta:
a) o modalitate de protejare (brevete şi alte obiecte de proprietate intelectuală);
b) o modalitate de diseminare / publicare (articole, monografii, comunicări la conferinţe
etc.);
c) modalitate de materializare (prototipuri, baze de date, instrumente ş.a.) [10].
Fiecare capitol se va încheia cu o scurtă secțiune de sinteză a problematicii tratate și a
rezultatelor obținute, delimitată într-un paragraf separat.
3.11. Concluzii și recomandări
Partea de concluzii va conține:


prezentarea structurată a tuturor rezultatelor obținute, corelată cu tema, ipoteza,
scopul și obiectivele tezei formulate în Introducere, cu evidențierea măsurii în care au
fost atinse obiectivele de cercetare științifică;



descrierea contribuțiilor personale, cu sublinierea semnificației teoretice și valorii
practice a acestora, a impactului elaborărilor în dezvoltarea ştiinţei, economiei,
educației, culturii etc.; contribuțiile personale trebuie să fie măsurabile şi să se
regăsească în capitolele de bază ale tezei;



indicarea limitelor rezultatelor obținute, cu stabilirea problemelor rămase nerezolvate.
În partea de concluzii a tezei de doctor vor fi evidențiate 3-5 rezultate științifice care au

contribuit la soluționarea unei probleme ştiinţifice importante (cu indicarea acesteia), iar a tezei
de doctor habilitat – 7-10 rezultate principial noi pentru ştiinţă şi practică obţinute, care au
determinat dezvoltarea unei noi direcţii ştiinţifice (cu indicarea acesteia) sau soluţionarea unei
probleme ştiinţifice aplicative, de importanţă majoră (cu indicarea acesteia). Pentru
argumentarea valorii rezultatelor obținute, în concluzii pot fi prezentate date privind aprobarea
rezultatelor, brevetele obținute, implementarea elaborărilor sau alte astfel de rezultate, urmând ca
în anexe să fie prezentate copii ce confirmă aceste date.
În concluzii trebuie evitată tendinţa de a include idei sau citate noi, care nu se regăsesc în
capitolele lucrării. Pentru fiecare contribuţie proprie se recomandă a indica numărul capitolului
şi numărul paragrafului unde a fost dezvoltată. Redactarea concluziilor trebuie să confere acestei
părţi un caracter concret.
Recomandările incluse în acest capitol pot fi de două tipuri:


sugestii privind potențialele direcții viitoare de cercetare legate de tema abordată;
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propuneri de utilizare a rezutatelor obținute în domeniile socio-cultural și economic.
Recomandările din cel de-al doilea tip pot să nu se regăsească în toate tezele, fiind

determinate de domeniul științific și specificul cercetărilor efectuate.
3.12. Bibliografie
Bibliografia va conține lista tuturor surselor de informație utilizate pentru redactarea
tezei. Lista poate fi structurată după limba surselor utilizate. Pot fi grupate separat dicționarele,
enciclopediile, literatura artistică, actele legislative și alte tipuri publicații de acest fel.
Bibliografia nu se numerotează ca un capitol al lucrării. Lucrările la care candidatul la
titlul științific este autor sau coautor au numele acestuia indicat cu Bold.
Mai multe detalii privind descrierea bibliografică sunt date în anexa 9.
3.13. Anexe (dacă este cazul)
Anexele conțin materiale relevante pentru lucrare, dar care informații complementare la
partea principală a acesteia, inclusiv:


materiale (rezultate) redundante în cadrul tezei sau materiale care nu pot fi discutate
pe larg în economia tezei, dar care pot fi utile pentru cercetările ulterioare (de
exemplu, sondaje, interviuri, detalii ale unei proceduri sau analize, dezvoltarea unor
soluții matematice, citări foarte lungi, orare, formulare, rezultate intermediare ale
prelucrării datelor, materiale ilustrative) și orice alte materiale suplimentare
valoroase , dar prea detaliate pentru a fi incluse în textul de bază;



liste și copii/dovezi ale aprobării și implementării rezultatelor cercetărilor (de
exemplu, copii ale brevetelor, ale certificatelor de implementare, ale dovezilor prin
care se certifică participarea la simpozioane, conferinţe).
În anexe pot fi incluse și majoritatea figurilor şi tabelelor, în textul propriu-zis al tezei în

acest caz rămânând doar cele fără de care textul în sine nu ar avea cursivitate.
3.14. Declarația privind asumarea răspunderii
Modelul declaraţiei se prezintă în Anexa 3.
3.15. CV-ul candidatului
CV-ul va include următoarele elemente:


Nume şi prenume;



Cetăţenie;



Studii – licență, masterat, doctorat (instituţie, perioada, specialitatea, calificarea);



Stagii (instituţie, perioada);
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Domenii de interes ştiinţific;



Participări în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale;



Participări la manifestăris ştiinţifice (naţionale şi internaţionale);



Lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice publicate - număr de monografii, articole,
materiale ale comunicărilor ştiinţifice, brevete de invenţii, manuale, ghiduri etc.;



Premii, menţiuni, distincţii, titluri onorifice etc.;



Apartenenţă la societăţi/asociaţii ştiinţifice naţionale și internaţionale;



Activităţi în cadrul colegiilor de redacţie ale revistelor ştiinţifice;



Cunoaşterea limbilor (cu indicarea gradului de cunoaştere);



Date de contact de serviciu (adresă, telefon, e-mail).

4. REGULI DE TEHNOREDACTARE
Formatul tezei. 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.
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.
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. Nu se vor utiliza cuvintele
„Capitol”, „Subcapitol”.
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.
Tabelele se numerotează cu 2 cifre, separate prin punct, prima reprezentând numărul
capitolului, iar cea de-a doua – numărul tabelului din capitolul respectiv. Fiecare tabel are un
titlu, Bold, care se amplasează deasupra tabelului, aliniat central. Textul în tabel va fi cu font
TNR, 11 puncte, spaţiere între rânduri – 1 linie.
Figurile (desene, fotografii, diagrame etc.) se numerotează cu 2 cifre, separate prin
punct, prima reprezentând numărul capitolului, iar cea de-a doua – numărul figurii din capitolul
respectiv. Fiecare figură are titlu, Bold, care se amplasează sub figură, aliniat central.
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Anexele trebuie să fie menționate în textul tezei 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.
Imprimarea tezei se va realiza doar pe o față a fiecărei foi.
5. PREZENTAREA BIBLIOGRAFIEI ÎN TEZĂ
Bibliografia utilizată va fi prezentată în teză în conformitate cu standardul național
”SM ISO 690:2012 Informare şi documentare. Reguli pentru prezentarea referințelor
bibliografice și citarea resurselor de informare”, aprobat de către Institutul de Standardizare
din Moldova [8; 9].
Acest standard oferă posibilitatea alegerii modului de citare a referințelor bibliografice.
Autorul trebuie să selecteze una din cele 3 modalității de citare si să o utilizeze în tot textul
tezei (vezi și [6]). Și în cazul descrierii surselor bibliografice se va utiliza același stil pe tot
parcursul tezei (de exemplu, fie prenumele complet al autorului – MUNTEANU, Ion, fie prima
literă din prenume – MUNTEANU, I.).
Reguli și exemple de prezentare a referințelor bibliografice și a citării resurselor de
informare sunt date în anexa 9.

6. CERINȚE DE ETICĂ PROFESIONALĂ
La redactarea tezei este obligatorie respectarea tuturor regulilor referitoare la utilizarea
datelor. Este inadmisibilă orice formă de plagiat a textelor din surse tipărite sau online. Preluarea
ideilor, expesiilor, definiţiilor, punctelor de vedere, argumentelor, clasificărilor etc. ale altor
autori se face:
a) sub formă de citate, cu utilizarea ghilimelelor;
b) prin reproducere cu propriile cuvinte ale autorului tezei.
În ambele cazuri se vor indica în mod obligatoriu, sub forma referinţelor bibliografice
aplicate în teză, datele bibliografice ale sursei.
Este interzisă confecționarea și falsificarea datelor experimentale/rezultatelor şi
introducerea oricăror informaţii false în teză. În funcție de domeniul științific în care este
redactată teza, se vor respecta cerințele speciale de etică.
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Autorii tezelor sunt obligați să respecte prevederile Legii privind dreptul de autor și
drepturile conexe nr. 139 din 02.07.2010 [4] și a Codului de etică și deontologie profesională a
personalului științific și științifico-didactic [1].

7. REZUMATUL TEZEI
Rezumatul (autoreferatul, în versiunea precedentă a Ghidului) tezei de doctor/doctor
habilitat reprezintă o sinteză a tezei și trebuie să reflecte conținutul acesteia. Volumul
recomandat al rezumatului este de până la 35 pagini, în cazul tezei de doctor, și până la 50
pagini, în cazul tezei de doctor habilitat. Acesta va avea aceleași caracteristici de redactare ca și
teza, cu specificarea că rezumatul se tipărește în format A5, iar micșorarea textului se face astfel
încât să fie asigurată lizibilitatea textului. Structura și volumul recomandat ale elementelor
rezumatului sunt prezentate în tabelul 2.
Tabelul 2. Structura și volumul recomandat al rezumatului
Nr.
d/o

Denumirea elementelor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Foaia de titlu
Reversul foii de titlu
Cuprins
Reperele conceptuale ale cercetării
Conținutul tezei
Concluzii generale și recomandări
Bibliografie
Lista publicațiilor autorului la tema tezei
Adnotare (în română, rusă şi engleză)
Foaia de titlu suplimentară (în limba
10. română, în caz că rezumatul tezei este scris
în altă limbă)
11. Foaia privind datele de tipar
12. Total pagini

Volum, pagini
Teza de doctor
Teza de doctor
habilitat
1
1
1
1
1
1
2-4
3-5
14-17
25-30
2-3
3-4
1-2
2-3
după caz
după caz
3
3

1
1
până la 35

1
1
până la 50

În anexe sunt prezentate exemple de foaie de titlu (anexa 6), revers al foii de titlu (anexa
7) și foaie privind datele de tipar (anexa 8).”Reperele conceptuale ale cercetătii” va include,
sintetizat, descrierea elementelor din Introducerea tezei. În ”Conținutul tezei” se va prezenta
sinteza capitolelor tezei. La fel se va proceda și în cazul concluziilor și recomandărilor.
Adnotarea va avea același conținut ca și în teză.
În rezumat se va include și lista publicațiilor științifice ale autorului la tema tezei, grupate
pe categorii: cărți, articole în reviste, articole/teze în lucrările conferințelor, brevete etc.
Referatul științific elaborat în cazul conferirii titlului de doctor habilitat în baza lucrărilor
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științifice publicate va avea aceleași caracteristici de redactare ca și rezumatul tezei. Volumul
acestuia nu va depăși 50 de pagini.

8. CONSECINȚELE NERESPECTĂRII REGULILOR DE REDACTARE
Teza și rezumatul (rezumatele) la redactarea cărora nu au fost respectate regulile stabilite
în prezentul Ghid pot fi restitutite instituțiilor care au înaintat la ANACEC solicitări de
confirmare/conferire a titlurilor științifice, împreună cu dosarul de atestare. În caz de restituire pe
motiv de nerespectare a regulilor de tehnoredactare, tezele pot fi înaintate repetat la ANACEC
după înlăturarea încălcărilor depistate și comunicate candidatului/instituției. În caz de
restituire/respingere pe motiv de plagiat, fals sau confecționare de rezultate/date și alte fraude
științifice, candidatului i se va retrage dreptul de a susține teza.
Pot fi luate și alte decizii în urma nerespectării reguilor de redactare a tezelor, în
conformitate cu prevederile Codului de etică și deontologie profesională a personalului științific
și științifico-didactic și al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de Etică a
ANACEC în domeniul atestării [2].
Deciziile luate de ANACEC nu îi absolvă pe cei vinovați de aplicarea prevederilor
legislaţiei în vigoare, inclusiv cele care se referă la drepturile de autor și drepturile conexe.
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ANEXE
Anexa 1. Model al foii de titlu a tezei

DENUMIREA COMPLETĂ A INSTITUŢIEI ÎN CARE A FOST
ELABORATĂ TEZA
Cu titlu de manuscris
C.Z.U.: ……………
NUMELE, PRENUMELE AUTORULUI

TITLUL TEZEI
CIFRUL ŞI DENUMIREA SPECIALITĂŢII

Teză de doctor/doctor habilitat în …….
Conducător ştiinţific:

Semnătura

Numele, prenumele, titlul ştiinţific
și ştiinţifico-didactic

Consultant ştiinţific:

Semnătura

Numele, prenumele, titlul ştiinţific
și ştiinţifico-didactic

Autor:

Semnătura

LOCALITATEA, ANUL
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Anexa 2. Model al foii privind dreptul de autor

©Numele, prenumele titularului dreptului de autor, anul redactării tezei
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Anexa 3. Model al declaraţiei privind asumarea răspunderii

Pentru teza de doctorat elaborată în limba română
Declaraţia privind asumarea răspunderii

Subsemnatul, declar pe răspundere personală că materialele prezentate în teza de doctorat
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 doctorat elaborată în limba rusă

Декларация об ответственности
Нижеподписавшийся, заявляю под личную ответственность, что материалы,
представленные в докторской диссертации, являются результатом личных научных
исследований

и

разработок.

Осознаю,

что

в

противном

ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Фамилия, имя
Подпись
Число
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случае,

буду

нести

Anexa 4. Model de formulare a Rezultatului/rezultatelor
obținute care contribue la soluționarea
unei probleme ştiinţifice importante
Formularea Rezultatului/rezultatelor obținute care contribue la soluționarea unei
probleme ştiinţifice importante în teza de doctorat include următoarele componente de bază, fapt
ce nu exclude şi alte componente specifice domeniului.
Componenta 1. Acţiunea şi rezultatul acţiunii. Soluţia problemei ştiinţifice este
exprimată prin formulări specifice și vizează:
a) acţiunea nemijlocită întreprinsă în procesul de investigaţie – elaborarea / modelarea /
crearea / conceptualizarea / reconceptualizarea / identificarea / concretizarea /
fundamentarea / argumentarea / demonstrarea / abordarea / interpretarea / formularea
/ stabilirea / determinarea / elucidarea / ilustrarea / restructurarea / întemeierea /
construirea epistemologică… etc.
b) rezultatul acțiunii – cadru conceptual / model / paradigmă / bază normativă / bază
praxiologică / algoritm / schemă / sistem / principiu / procedeu / concepţie / legitate /
regulă / teorie / metodă / criteriu / strategie / metodologie / indicator / descriptor /
instrument / mijloc / platformă / direcţie / matrice / viziune / cale … etc.
Componenta 2. Efectul acţiunii şi al rezultatelor. În expunerea Rezultatului/rezultatelor
obținute care contribuie la soluționarea unei probleme ştiinţifice importante se indică efectul/
consecinţele acţiunii şi al rezultatelor implementate, aplicate, testate, validate, prin formulări de
tipul: fapt care / ceea ce a contribuit / a condus la / a determinat / a generat; având ca efect, ca
urmare, rezultat ameliorarea / optimizarea / dezvoltarea / sporirea / eficientizarea / completarea /
perfecţionarea / confirmarea / schimbarea / inovarea / remanierea / transformarea / reformarea /
evidenţierea / clarificarea / precizarea / întregirea… etc.
Componenta 3. Contextul. În formularea care redă Rezultatul/rezultatele obținute care
contribuie la soluționarea unei probleme ştiinţifice importante se precizează contextul /
circumstanţele / condiţiile / configuraţia / câmpul de utilitate a rezultatelor obţinute, expunerea
respectivă putând avea următoarea formulă: în vederea aplicării / pentru aplicarea /
implementarea / utilizarea ulterioară în…; pentru orientarea / orientând utilizarea / aplicarea /
valorificarea lor în…; în vederea direcţionării / direcţionând procesul de …; fapt care permite
racordarea la…; pentru a asigura / asigurând teoretic / aplicativ / praxiologic aplicarea largă / mai
largă / pe nou / inedită…; stabilind locul, impactul, valoarea, nivelul…; în vederea creării /
creând baza teoretică / aplicativă / metodologică pentru promovarea…; a permis / permiţând
evidenţierea, stabilirea, valorizarea… etc.
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Ordinea componentelor în cadrul textului de expunere a Rezultatului/rezultatelor obținute
care contribuie la soluționarea unei probleme ştiinţifice importante este liberă, adică expunerea
poate începe cu oricare din componentele enumerate, însă trebuie să fie indicate toate aceste trei
componente de bază.
Exemple pe domenii ale științei:
În domeniul dreptului: Rezultatul obținut care contribuie la soluționarea unei probleme
ştiinţifice importante rezidă în elaborarea instrumentarului de identificare a semnelor subiecţilor
infracţiunilor prevăzute în Capitolele XV şi XVI din Partea specială a Codului penal, fapt care a
condus la clarificarea pentru teoreticienii şi practicienii din domeniul dreptului penal a semnelor
respective, în vederea aplicării ultimelor modificări şi completări operate în cadrul acestor
capitole.
În domeniul biologiei: Rezultatul obținut care contribuie la soluționarea unei probleme
ştiinţifice importante în teză constă în fundamentarea ştiinţifică a capacităţilor ciupercii T.virens
de a produce substanţe biologic active cu proprietăţi antifungale împotriva S.sclerotiorum şi
F.sporotrichiella, care provoacă sclerotinioza şi fuzarioza soii, ceea ce a condus la elaborarea
preparatului biоlоgic Gliocladin-SC pentru prelucrarea seminţelor de soia prin stabilirea normei
optimale de consum, fapt ce a permis determinarea eficacităţii lui biоlоgiсe.
În domeniul fizicii: Rezultatul obținut care contribuie la soluționarea unei probleme
ştiinţifice importante constă în elaborarea procedeelor de manipulare a diverselor sisteme
cuantice la interacţ iune, fapt ce a avut ca efect crearea stărilor cuantice inseparabile, pentru
utilizarea lor ulterioară în tehnologiile moderne.
În domeniul economiei: Rezultatul obținut care contribuie la soluționarea unei probleme
ştiinţifice importante constă în fundamentarea din punct de vedere ştiinţific şi metodologic a
procesului şi instrumentelor de raţionalizare a politicii de finanţare a unităţilor agricole din
Republica Moldova, fapt ce a confirmat oportunitatea promovării inovaţiilor în finanţarea
unităţilor economice agricole, în vederea aplicării strategiilor integraţioniste bazate pe lanţurile
valorice agricole.
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Anexa 5. Exemple de formule, figuri, tabele

z
A
A
0

O

y
aceeaşi particulă

x
a)

b)

c)

Fig. 1.7. Traiectoria particulei de fluid (a), linia de curent (b) şi tubul de curent (c)

Fig. 2.9. Curgerea turbulentă
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Fig. 3.8. Conectarea aplicaţiei la baza de date
Tabelul 3.1. Compararea datelor măsurate cu cele calculate
Sector al râului Prut
Date măsurate
Date calculate
Date măsurate
folosite la calibrare
Date calculate
Date măsurate folosite la
validare
Date calculate

s. Criva,
mg/L

s. Valea Mare,
mg/L

or. Leova,
mg/L

s. Giurgiuleşti,
mg/L

0,080
0,075

0,100
0,090

0,060
0,056

0,130
0,125

0,160

0,200

0,180

0,120

0,158

0,194

0,178

0,118

0,120

0,260

0,150

0,320

0,119

0,255

0,147

0,318
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Anexa 6. Model al foii de titlu a rezumatului

DENUMIREA COMPLETĂ A INSTITUŢIEI ÎN CARE ARE LOC
SUSŢINEREA TEZEI

Cu titlu de manuscris
C.Z.U.:
NUMELE, PRENUMELE AUTORULUI

TITLUL TEZEI
CIFRUL ŞI DENUMIREA SPECIALITĂŢII

Rezumatul tezei de doctor/doctor habilitat în ……..

LOCALITATEA, ANUL
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Anexa 7. Model al reversului foii de titlu a rezumatului

Teza a fost elaborată în (se indică denumirea laboratorului/catedrei şi instituţiei în
care a fost elaborată teza)
Conducător/Consultant ştiinţific:
Numele, prenumele, titlul ştiinţific și ştiinţifico-didactic
Referenţi oficiali:
Numele, prenumele, titlul ştiinţific și ştiinţifico-didactic, instituţia în care
activează, ţara (pentru cetăţenii altor state)
Componenţa consiliului ştiinţific specializat:
Numele, prenumele, titlul ştiinţific și ştiinţifico-didactic
Susţinerea va avea loc la (se indică data şi ora)
în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat (se indică cifrul CŞS)
din cadrul (se indică denumirea instituţiei în cadrul căreia funcţionează consiliul,
adresa)
Teza de doctor / doctor habilitat şi rezumatul pot fi consultate la biblioteca (se
indică denumirea instituţiei în cadrul căreia funcţionează Consiliul ştiinţific
specializat) şi pe pagina web a ANACEC.
Rezumatul a fost expediat la (se indică data şi anul)
Secretar ştiinţific al Consiliului ştiinţific specializat,
Numele, prenumele, titlul ştiinţific

semnătura

Conducător/consultant ştiinţific,
Numele titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic
Autor
Numele, prenumele

semnătura
Identificatorul dreptului de
autor (© Numele, prenumele,
anul redactării rezumatului)
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Anexa 8. Model al foii privind datele de tipar

NUMELE, PRENUMELE

TITLUL TEZEI
CIFRUL ŞI DENUMIREA SPECIALITĂŢII

Rezumatul tezei de doctor/doctor habilitat în …….

Aprobat spre tipar: data
Hârtie ofset. Tipar ofset.
Coli de tipar.: …

Formatul hârtiei 60x84 1/16
Tiraj … ex…
Comanda nr. ….

Denumirea şi adresa instituţiei unde a fost tipărit rezumatul
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Anexa 9. Reguli și exemple de prezentare a referințelor
bibliografice și de citare a resurselor de informare
Regulile și exemplele descrise în continuare respectă standardul ”SM ISO 690:2012 Informare şi
documentare. Reguli pentru prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informare”.1

Exemplul 1 (un autor)
1. ȚURCAN, Nelly. Comunicarea ştiinţifică în contextul accesului deschis la informaţie.
Chişinău: CEP USM, 2012. 324 p. ISBN 978-9975-71-253-8.
2. WILD, R. Essentials of Production and Operations Management. 3rd ed. London: Cassell
Educational Ltd, 1990. 420 p. ISBN 0-304-31674-1.
3. СОЛОМОН, Д. И. Дробное программирование и недифференцируемая оптимизация.
Кишинев: Эврика, 2010. ISBN 978-9975-941-53-2.
Exemplul 2 (doi autori)
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