
Model de prezentare a listei lucrărilor științifice 

Lista lucrărilor științifice la tema tezei/lucrării de sinteză* 

ale dlui/dnei ______________________________________________________________ 
(numele, prenumele) 

_________________________________________________________________________ 

(titlul, funcţia, instituţia în care activează) 

 

1. Cărți de specialitate (recomandate spre editare de senatul/consiliul ştiinţific al unei 

organizații din domeniile cercetării și inovării sau recunoscute in calitate de cărți științifice 

peste hotare: proces de recenzare, aprobare de către organizații științifice sau publicare de 

către edituri științifice prestigioase) 

1.1. cărți de specialitate monoautor 

1.2. cărți de specialitate colective (cu specificarea contribuţiei personale) 

2. Articole  în reviste ştiinţifice  

 2.1. în reviste din bazele de date Web of Science şi SCOPUS 

 2.2. în reviste din alte baze de date acceptate de către ANACEC (cu indicarea bazei de date) 

 2.3. în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil (cu indicarea categoriei) 

3. Articole  în lucrările conferințelor și altor manifestări ştiinţifice 

3.1. în lucrările manifestărilor ştiinţifice incluse în bazele de date Web of Science şi SCOPUS 

3.2. în lucrările manifestărilor ştiinţifice incluse în alte baze de date acceptate de către 

ANACEC  

3.3. în lucrările manifestărilor ştiinţifice incluse în Registrul materialelor publicate în baza 

manifestărilor ştiinţifice organizate din Republica Moldova 

 

4. Brevete de invenţie şi alte obiecte de proprietate intelectuală (OPI) 

4.1. eliberate de către oficii de peste hotare de protecție a proprietății intelectuale (cu 

indicarea oficiului) 

4.2. eliberate de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală  

 

5. Alte lucrări și realizări specifice diferitor domenii științifice (recomandate spre 
editare/aprobate de o instituţie abilitată în domeniu), cum ar fi: 
- științe umaniste: ediţie critică sau documentară (text vechi, ediție de documente); editarea unei 
opere ştiinţifice sau literare; traducerea şi dotarea cu aparat critic (note şi/sau comentarii) a unei 
opere ştiinţifice; antologie/crestomație de texte; dicţionare, atlase, enciclopedii; diferite tipuri de 
produse artistice; expoziții în galerii şi muzee de prestigiu; recenzii ştiinţifice, eseuri ş.a. 
publicate în reviste de specialitate; traduceri de operă ştiinţifică sau beletristică dintr-o limbă 
modernă; cronică sau alte asemenea în funcţie de specificul specialităţii; realizări practice, cu 
caracter aplicativ, desfășurate în Republica Moldova sau peste hotare, care implică o solidă 
pregătire teoretică și un suport metodic științific: restaurarea și conservarea monumentelor 
istorice, a bunurilor de patrimoniu mobil, amenajarea unor noi muzee, lucrări de taxidermie sau 
alte asemenea în funcţie de specificul specialităţii. 
- științe ale educației : manuale și alte lucrări științifico-didactice aprobate de entitățile abilitate; 
- sport: performanţe la nivel internaţional obţinute de sportivii pregătiţi; obţinerea titlurilor de 
antrenor emerit, arbitru internaţional, observator pe ramură de sport şi alte asemenea;  
- arte: realizări artistice performante ce ţin de teatru, arte plastice, arte decorative, design, 
scenografie, scenaristică, regie și imagine de film, coregrafie, compoziție, interpretare muzicală 
etc., care sunt recunoscute și validate la nivel național sau internațional (turnee artistice în 
străinătate, concursuri și festivaluri de top, nominalizări și distincții, premii, expoziții personale și 
de grup, simpozioane, tabere de creație etc.) consemnate în mass media sau certificate în 
modul stabilit. 
 
AUTOR:          _________________________________ 
        (semnătura) 



Secretarul ştiinţific  

titlul ştiinţific, numele și prenumele                                ___________________________ 

        (semnătura) 

 

Ştampila, data 

 

 

*   Notă explicativă:  
1. Responsabilitatea pentru veridicitatea celor expuse o poartă autorul şi secretarul ştiinţific. 
2. Semnăturile autorului şi a secretarului ştiinţific, precum şi ştampila, se aplică pe fiecare pagină a listei 
publicaţiilor. 
3. Datele bibliografice se redactează în conformitate cu standardul SM ISO 690:2012 Informare şi 
documentare. Reguli pentru prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informare. 
4. Pentru fiecare lucrare va fi indicat depozitul electronic internațional, naţional şi instituţional în care 
aceasta este înregistrată, precum și  adresa electronică la care poate fi accesată lucrarea.  

  


