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 Colecţiile tezelor le doctor ale bibliotecilor completează patrimoniul savant naţional. În biblioteca 
universitară colecţia tezelor de doctor asigură sprijin procesului de cercetare ştiinţifică a universităţii. 
Bibliotecile se confruntă cu anumite probleme legate de formarea, organizarea şi utilizarea tezelor de doctor, 
care ar putea fi depăşite prin perfecţionarea cadrului de reglementare al depozitării tezelor, coordonarea şi 
cooperarea bibliotecară cu privire la colecţiile tezelor de doctor. 
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Ştiinţa nu înseamnă să răsturnăm, să desfiinţăm  fără înţelegere  tot ceea  ce  am   

moştenit bun şi  folositor;  ceea  ce am  moştenit  trebuie  să fie  supus  unei  verificări  

 şi să vedem  dacă  se potriveşte  la timpul  de faţă”   (Ion Ionescu de la  Brad) 

      

Universităţile dintotdeauna şi-au axat activitatea pe îndeplinirea a trei funcţii fundamentale: 
instruire, educaţie şi cercetare. Conform Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al RM (15 iunie 
2004) şi Legii  învăţământului (21 iulie1995) doctoratul este o formă de studii postuniversitare, a 
cărei finalitate este dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică şi care se organizează în scopul 
pregătirii  cadrelor  ştiinţifice  pentru  asigurarea  progresului  tehnico-ştiinţific  şi  social-economic  
al ţării. 

    Codul  cu  privire la  ştiinţă  şi inovare  al RM  prevede: 

1. Crearea de condiţii pentru extinderea şi intensificarea schimbului de informaţii între savanţi  şi  
specialişti. 

2.  Dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor informaţionale  performante. 
3.  Asigurarea materialelor privind informaţiile ştiinţifico-tehnologice la standardele  

internaţionale . 
       4.   Garantarea dreptului de acces la informaţie [1]. 



     

Procesul de la Bologna la care RM a aderat la 19 mai 2005, propune crearea Spaţiului European al 
Învăţământului Superior (Europen Higher  Education Area) până în 2010. Principiile Procesului de la 
Bologna, care se rezumă la: asigurarea dezvoltării durabile a Europei în baza cunoaşterii şi cercetării; 
structurarea studiilor universitare în trei cicluri (licenţă, masterat, doctorat); asigurarea calităţii 
studiilor universitare; mobilitatea academică; transparenţă; recunoaşterea calificărilor şi documentelor 
de studii; aplicarea creditelor transferabile – au fost puse la baza strategiei de dezvoltare în U.T.M. 
Tendinţa de aderare şi implicare în acest proces presupune asumarea de noi responsabilităţi. În 
comunicarea „Procesul de la Bologna: oportunităţi şi riscuri pentru instituţiile de  învăţământ 
superior din Republica Moldova” acad. Ion Bostan, preşedintele Consiliului rectorilor, rectorul 
U.T.M., constată expansiunea învăţământului superior. În ultimul deceniu se observă o triplare a 
numărului studenţilor în RM, indicator  care ne aduce la cifra 309 studenţi  la 10.000 de locuitori - 
nivel al ţărilor europene. Considerăm că avem studenţi foarte buni, avem talente deosebite, ne bucură 
mult  rezultatele obţinute de studenţii noştri în universităţile de prestigiu din Europa, dar spre regret, 
extinderea învăţământului superior nu este suplimentată de creşterea calităţii – 60 la sută dintre cei 
înmatriculaţi au nivel de pregătire mai jos decât nivelul mediu necesar. Baza tehnico-materială este 
încă destul de slabă, dar tindem  spre racordarea învăţământului şi cercetării la standardele europene, 
asigurarea cunoştinţelor şi a posibilităţilor diferenţiate oferite studenţilor, crearea grupelor  academice 
cu programe speciale, pentru a încuraja studenţii la realizarea unui nivel de excelenţă [5,108]. În 
învăţământul ingineresc numărul masteranzilor şi  doctoranzilor este de 10 ori mai mic decât în ţările 
europene. Ion Tighineanu, vicepreşedintele AŞ a RM, constată că 40%  din contingentul 
colaboratorilor ştiinţifici îl formează tineretul. 

 Un principiu fundamental al Procesului de la Bologna îl constituie factorul autonomiei  
universitare.  Fiecărei instituţii îi revine responsabilitatea pentru asigurarea calităţii învăţământului 
superior în cadrul sistemului academic naţional.   

    În „Realizarea programului de activitate 2003-2007, Programul de activitate 2008 – 2013” acad. 
Ion Bostan, relatează că anual pentru doctoranzi a fost creat un fond extrabugetar de 390.000 lei 
pentru susţinere la burse. În perspectivă se prevede încurajarea doctoranzilor prin acordarea de 
asistenţă consultativă, participarea la concursuri de burse şi granturi de mobilitate, în scopul efectuării 
studiilor, cercetării şi practicii, participarea doctoranzilor la Conferinţe Internaţionale, includerea lor 
în echipele de proiectare şi cercetare internaţionale [6]. 

    Pentru activitatea de instruire şi cercetare serviciile de bibliotecă trebuie să  fie exacte, clare 
şi relevante. Principiul autonomiei universitare presupune, în primul rând, angajamentul partenerilor 
– corpului academic, administrativ, bibliotecar, studenţesc – la organizarea procesului educaţional şi 
profesional. Este nevoie de flexibilitate pentru a corespunde dorinţelor  distributive ale beneficiarilor. 
Crearea spaţiului unic educaţional european bazat pe cunoaştere presupune  îmbinarea adecvată a 
tuturor formelor de instruire în formarea profesională iniţială. Din aceste  considerente studiile de 
doctorat sunt incluse în cadrul învăţământului universitar. Doctorandul lucrează de sine stătător sub 
conducerea promotorului său. Realizarea tezei se face, deci, sub îndrumarea conducătorului ştiinţific. 
Astfel pagina de titlu a tezei trebuie să sublinieze:  

-    Titlul tezei  



- Autorul 
- CZU 
- Gradul ştiinţific 
- Specialitatea 
- Conducătorul ştiinţific.  
- Solicitantul. Institutul unde are loc susţinerea tezei. 
- Anul 

    De pe pagina de titlu, teza primeşte o descriere bibliografică completă, or solicitantul va fi 
mulţumit de informaţie. „Titlul tezei este cel mai important element. Un titlu bun redă corect 
conţinutul tezei în câteva cuvinte. Mai mult decât atât, exactitatea titlului este necesară pentru o 
indexare automată sau cât mai rapidă” [7, 7]. 

      Autorul tezei permite ca aceasta să fie pusă la dispoziţia  utilizatorului sub restricţiile dreptului de 
autor. În special  menţionăm art. 22 din Legea privind dreptul de autor, care prevede  “citarea fără 
plata remuneraţiei de autor se permite în volumele de până la 400 de cuvinte. Alte cazuri de copiere a 
tezelor conduc la procese de judecată. Cazuri de copiere a tezelor, mai des întâlnite, sunt ale 
doctoranzilor din afara ţării, astfel e mai mic riscul de copiere. 

    Bibliotecarul stabileşte indicele CZU până a fi primită în bibliotecă teza ca document şi până la 
susţinerea ei. În mod tradiţional, teza este clasificată după sistemul zecimal universal conform 
analizei de conţinut. De la bibliotecar se cere a analiza, a evalua (a stabili), a face schimb de 
informaţii cu doctorandul-beneficiar, pentru a-i atribui lucrării domeniul respectiv. Astfel va fi scoasă 
în evidenţă valoarea ei, pentru a fi regăsită şi utilizată la nivel naţional şi internaţional. Clasificarea 
zecimală incorectă pune în pericol  succesul şi  supravieţuirea  ştiinţifică  a  tezei. 

    Gradul ştiinţific şi specialitatea sunt elemente, care indică treapta ierarhiei ştiinţifice şi domeniul 
tezei. 

    În descrierea bibliografică  a tezei de doctor, neapărat se menţionează conducătorul ştiinţific. Se 
cere de scris corect numele, titlul şi funcţia. Numele se aranjează în funcţie de importanţa persoanei. 
Pe pagina de titlu la teza de doctor habilitat, de obicei, conducătorul ştiinţific nu se menţionează, 
deoarece doctorul munceşte de sine stătător. În acest caz, tradiţional în paragraful premergător la 
Bibliografie, unica parte neştiinţifică a tezei, se aduc mulţumiri celor care au contribuit la realizarea  
studiului.  

     O parte foarte importantă pentru informaţia tehnologică este Bibliografia tezei.  Solicitantul, 
culegător de informaţie, va fi mulţumit dacă lista tuturor referinţelor bibliografice va avea o descriere 
completă, în care vor fi menţionaţi  atât autorul, cât şi toţi coautorii în ordinea lor strictă după 
originalul publicaţiei. Şi, deoarece avem şi noi, bibliotecarii,  publicaţii, ţin să confirm practica 
tradiţională - autorul şi coautorii lucrării trebuie  menţionaţi conform efortului depus în crearea 
operei. După Dreptul de autor, relaţiile  dintre coautori se stabilesc, de regulă, prin înţelegerea dintre 
ei.   

      Reprezentând, alături de brevetele de invenţii, o formă deosebit de importantă a creativităţii 
cultural-ştiinţifice şi tehnice, tezele de doctorat au un caracter confidenţial, fiind protejate de reguli 
speciale de achiziţie şi prelucrare, de consultare şi folosire de  către  utilizatori. Doctorandul prezintă 
teza dactilografiată în 5 exemplare pentru examinare Comitetului Tehnic pentru Atestare, care le 
repartizează autorului, Comisiei de Atestare, la doi referenzi şi bibliotecii ştiinţifice. În bibliotecă teza 



este prezentată cu 30 de zile înainte de susţinere, astfel asigurându-se accesul oponenţilor. 
Bibliotecarul confirmă primirea tezei, eliberând  doctorandului  Adeverinţa de depunere a tezei de 
doctor. Legea privind dreptul de autor şi Legea cu privire la biblioteci, prevăd că în interesul 
securităţii naţionale exercitarea dreptului la informaţia tezei şi la  sursele ei de documentare pot fi 
supuse unor restricţii. Astfel se crează condiţii speciale: intermediarul (bibliotecarul) poate furniza 
beneficiarului teza doar în sala  de lectură sub supraveghere; nu se împrumută la domiciliu, nu se 
admite copierea. În alte cazuri, se  solicită acordul autorului. 

TEZELE reprezintă tezaurul ştiinţific naţional, confirmat prin manuscris – sursă în baza cărei a 
fost acordat gradul ştiinţific. Vom prezenta unele date despre fondul naţional al tezelor*. 

 Sunt teze susţinute de conaţionalii noştri, în afara ţării în  limbi străine, încă cu o sută de ani în 
urmă - Pelivan Ion «L’Etap economigue de la Basarabie» ( Paris, 1920). Până în 1940 majoritatea 
tezelor au fost scrise în limba română, iar între anii 1940 şi 1991 majoritatea tezelor - 97,5 % au fost 
susţinute în limba rusă. De ex. ИляшенкоТ. Глагол «a фи» в молдавском языке: dис.канд.  
филол наук ( Кишинев, 1958).  La USM dintre 900 teze susţinute până în 1992 doar 25 au fost în  
limba moldovenească, la UTM din 150 - nici una. Primele teze susţinute în  limba română  au fost:                      

      1965          Botezatu G.G. Genurile folclorice şi realitatea istorică / Inst. de limbă şi lit. al AŞ 

1969 Sâmboteanu C.I. Dezvoltarea social-economică pe domeniile  mănăstireşti din   
Basarabia între anii 1812-1873 /US RSSM 
1973 Popescu Ilie Vasile. Denumiri de plante medicinale în graiurile  moldoveneşti din 
regiunea Cernăuţi/ Univ. de Stat din Cernăuţi RSSU 
1974 Madan  Ion.  Editarea  şi  difuzarea  cărţilor  în  RSSM (a.a. 1924-1973 )/US RSSM, 
Cat. de Istorie a Moldovei 
Prima teză în limba română a fost susţinută la Centrul Mamei şi Copilului în a. 1991 de Pargari 

Boris.  Actualmente  bibliotecile deţin teze în limba română:  AŞM  – 450, USM – 330, UTM – 100. 
În colecţia Bibliotecii U.T.M. cel mai des se întâlnesc, în calitate de conducător ştiinţific în susţinerea 
tezelor, numele Andrei Cojuhari şi Ilie Blaj. Sub conducerea prof. univ. Andrei Cojuhari şi-au 
susţinut teza de doctorat 17 persoane, inclusiv 2 teze de doctor habilitat. În colecţia Bibliotecii UTM 
s-au depozitat 11 teze. Ilie Blaj a fost conducătorul ştiinţific a 30 de teze de doctor în economie. În 
colecţia Bibliotecii UTM s-au depozitat 9 teze.   

       Cu regret, organizarea informaţiei privind tezele de doctor nu este lipsită de neajunsuri. Astfel, în  
perioada de până la 1992 descrierea bibliografică a tezelor în biblioteci a fost alcătuită fără a fi 
nominalizat  conducătorul ştiinţific. Pentru a selecta materialul în acest caz  fişierul nu este de folos şi 
este nevoie să fie răsfoite toate tezele din toate instituţiile, aşa cum s-a procedat în cazul 
Biobibliografiei „S. Rădăuţan”– s-au  răsfoit mai mult de 10.000 de teze. Uneori, se întâlnesc situaţii 
când fişierele nu ţin evidenţa strictă, fie că fişa descrierii bibliografice este, iar teza este lipsă, fie 
viceversa ( De exemplu, cazul primei teze în limba română din Biblioteca UTM Vîlcu, L.V.  
Asocierea ca legitate de funcţionare a economiei agroalimentare moderne: Teza dr. în 
economie/UTM,1993 – fişa este, teza dispărută). 

   * Datele sunt prezentate în baza observărilor efectuate de autoarea prezentei lucrări în procesul 
lucrului cu tezele de doctor din diferite biblioteci. 

    



Nu toate tezele susţinute la U.T.M. ajung în colecţiile Bibliotecii U.T.M. Unul dintre motive este 
că, de fapt, conducătorul ştiinţific e din altă instituţie şi teza a fost  transferată în biblioteca dată. Se 
întâlnesc cazuri, când teza este susţinută la U.T.M., autorul şi conducătorul fiind tot din U.T.M., dar 
teza. este depozitată la USM ( cazul: Bernic Mircea. Uscarea ardeiului/ cond. şt.: Lupaşco Andrei). 
În a. 2006 din 19 teze susţinute la U.T.M. la Biblioteca U.T.M. au fost depuse numai 7 teze. La 
Bibliotecile USM şi AŞM  se află tezele susţinute la U.T.M. de către Botnaru Dumitru, Dorogan 
Valerian, Lupan Oleg, Negură Valentin, Dântu Grigore etc.  

      Sarcinile care stau în faţa universităţilor cer de la bibliotecar vocaţie, dar, cu regret, statul n-a 
răspuns adecvat necesităţilor specialiştilor de bibliotecă, oameni care învaţă pe parcursul întregii vieţi, 
efectuează cercetări bibliografice, stabilesc CZU, indexează lucrările, crează baze de date, cataloage 
electronice, repară cărţi, ţin lecţii de cultură informaţională, selectează publicaţii pentru  beneficiari, 
nu sunt remuneraţi adecvat. Condiţiile sus-numite şi finanţarea sub nivel pot descuraja bibliotecarii, 
pot provoca exodul lor din biblioteci spre alte sfere de activitate, reducerea  substanţială a fluxului de 
tineri, „îmbătrânirea” personalului de bibliotecă, diminuarea realizărilor informaţionale şi de servire a 
beneficiarilor. 

Din comunicarea prim-prorectorului Petru Todos „Universităţile sunt dispuse să promoveze o 
instruire calitativă” menţionăm: „Standardele internaţionale nu impun un model anumit de 
organizare a sistemului intern de asigurare a calităţii, ci insistă doar asupra asigurării unor cerinţe 
generale, conţinuturi minime referitoare la procedurile de asigurare a calităţii. O instituţie va decide în 
mod independent, sau în consorţiu cu alte universităţi, în ce bază să creeze sistemele proprii de 
asigurare a calităţii” [10, 135] . Această idee trebuie să fie o deviză şi pentru bibliotecă.   

 Pentru îmbunătăţirea calităţii lucrului cu tezele de doctor în biblioteci şi eliminarea 
neajunsurilor în acest domeniu propunem: 

- Completarea descrierii bibliografice standardizate  a tezelor de doctor cu toate elementele de 
identificare. 

- Colaborarea bibliotecilor deţinătoare de teze cu subdiviziunile specializate în realizarea şi 
susţinerea tezelor.  

- Crearea unui Centru Naţional pentru coordonarea şi cooperarea bibliotecară privind organiza-rea 
şi utilizarea colecţiilor tezelor de doctor. 

- Crearea în structura bibliotecilor deţinătoare de teze a unor subdiviziuni specializate în domeniu. 
- Promovarea culturii relaţiilor bibliotecar-utilizator în scopul asigurării protecţiei tezelor de 

doctor, ţinând cont de accesul liber şi restricţionat. 
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