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CERINŢELE PENTRU ELABORAREA TEZEI DE LICENŢĂ
LA FACULTATEA BIOMEDICINA SI ECOLOGIE
La specialităţile cu durata studiilor de 3 ani 180 credite.
La anul II studentul trebuie să lucreze asupra capitolului I a viitoarei teze de licenţă. Acest
capitol reprezintă o incursiune în aspectul teoretic al subiectului, studierea principiilor de definire a
conceptului de bază. Studentul elaborează de asemenea o primă introducere în care motivează alegerea
temei de cercetare şi trasează principalele sarcini, cu o eventuală lansare a ipotezei de cercetare. La
această etapă studentul consultă surse ştiinţifice în domeniul şi derecţia aleasă. Textul tezei este
verificat de conducătorul ştiinţific.
Pe parcursul lunii aprilie, la sesiunea ştiinţifică Symposia Studentium sau la şedinţele speciale
ale secţiei, studentul susţine public rezultatele cercetării.

La anul III studentul se concentrează asupra elaborării celui de-al II capitol al tezei de licenţă.
De obicei, acest capitol este consacrat lucrului experemental: rezultatele cercetărilor experimentale în
direcţia aleasă, prelucrarea datelor obţinute, interpretarea lor (grafică, tabelară, sub formă de diagrame
etc.). Deasemenea se continue lucrul cu literatura ştiinţiifică de specialitate. Textul tezei este verificat
de conducătorul ştiinţific.
Pe parcursul lunii aprilie, la şedinţele speciale ale catedrelor, studentul susţine public
rezultatele cercetării.

Astfel, teza de licenţă la Facultatea Biomedicină si Ecologie are următoarea structură:
Introducere în care sunt oglindiţi:
1. actualitatea temei tezei de licenţă,
2. scopul lucrării,
3. sarcinele lucrării. ( volumul întroducerii fie de 2-3pagini).
Capitolul I – este compus de 2 subcapitole şi este consacrat reviu literaturii la tema tezei de
licenţă - (volumul nu e mai mare de căt 17 -20 pagini)
Capitolul II - este compus nu mai mult de 2 subcapitole şi este consacrat parţii practice ale
lucrării la tema - (volumul nu e mai mic de căt 27-30 pagini)

Concluzii -(volumul nu e mai mare de căt 1,5 pagini)
Bibliografie –( N. surselor consultate nu trebuie să fie mai mic decât 30 ).
Anexe - dacă sunt.

Teza de licenţă la Facultatea Biomedicină si Ecologie se elaborează în limba de stat, rusă

1.

sau într-o altă limbă de comunicare
Textul tezei trebuie să fie cules la calculator în Word, cu caracterul 14; 30 de rânduri pe

2.

pagină, 64 semne imprimate în rând.
3.

Câmpul din stânga 2,5 cm; câmpul din dreapta 1,5 cm; intervalul de sus şi de jos – 1,5 cm.

4.

Numărul surselor consultate nu trebuie să fie mai mic decât 30.

5.

Numărul paginilor în teza de licenţă nu trebuie să fie mai mare de 50.

6.

Referinţele la sursele consultate se vor indica în paranteze patrate, de exemplu: [5, p.45].

7.

S - au daca sunt mai multe referinte odata - [7,p.12],[12,p.55],[55,p.133].

8.

Tabelele cu datele sunt plasaţi pe parcursul textului tezei cu indicarea numărului tabelului
respectiv. Denumirea tabelului se scrie deasupra la mijloc iar numărul deasupra tabelului
în colţul drept .

Exemplu:
Средние величины активности СОД и каталазы в гомогенатах печени крыс после
однократного ингаляционного воздействия йодбензола в разных концентрациях (н=10)
Таблица 1
Показатели

9.

Гр.
животн

Концентрация (мг/м3)
737

300

72

25,7

Diagramele,schemele, desenele şi pozele cu informaţia respectiva, se plasează la locul
cuvinit conform textului tezei. Dinumirea diagramei, desenului şi pozeei se indica desubt, cu
indicarea numărului respectiv.

Exemplu:

1.Foto

Centaurea cyanus.

Exemplu:

КОЖА
Эпидермис

1. основной слой
2. шиповидный слой
3. зернистый слой
4. блестящий слой
5. роговой слой

1.

1. Схема

Собственно кожа (Дерма)

Подкожная т
(Гиподерма)

ВОЛОКНА
1. коллагеновые
2. упругие
3. абсорбирующие

КЛЕТКИ
1. фибробласты
2. гистиоциты
3. жировые
4. моноциты и
лимфоциты

МЕЖКЛЕТОЧНАЯ
СУБСТАНЦИЯ

Структура кожи

În luna aprilie la şedinţe speciale ale catedrelor teza de licenţă se susţine preliminar. Către
data de 30 mai imediat după practica de licenţă, studenţii prezintă teza de licenţă la decanatul
facultatii, însoţită de aviz – al conducătorului ştiinţific.

EXEMPLE DE REFERINŢE LA PUBLICAŢII TIPĂRITE, CĂRŢI.
...un autor
PALII, A. Cultura comunicării. Ch.: Epigraf, 1999. 176 p.
TAVE, D. Inbreeding and brood stok management. Rome: FAO, 1999. 122 p.
СЕМЕНОВ, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология. Пущино, 2000. 64 с.
ISBN 5-201-14433-0.
...doi autori
NICOLESCU, O.; VERBONCU, I. Management. Bucureşti, 1996. 407 p. ISBN 973-96795-9-5.
PERMIN, A.; HANSEN, I. W. Epidemiology, diagnosis and control of poultry parasites. Rome: FAO,
1998. 160 p. ISBN 92-5-104215-2.
COSTENCO, Т.; COSTENCO, C. Ciuperci din Moldova. Ch., ARC, 2004. 96 p. ISBN 9975-61-3330.
...trei autori
BĂLAN, V.; CIMPOIEŞ, GH.; BARBĂROŞIE, M. Pomicultura. Ch.: Museum, 2001. 451 p. ISBN
9975-906-39-7.
АГАФОНОВА, H. H.; БОГАЧЕВА, Т. В.; ГЛУШКОВА, Л. И. Гражданское право: учеб. пособ.
для вузов. М., 2002. 542 с. ISBN 5-7975-0223-2.
...mai mult de trei autori
STAN, N. şi a. Tratat de legumicultura. Bucureşti, 2004. 1182 p. ISBN 973-40-0594-4.
СОРОКИН, H. П.; ОЛЬШЕВСКИЙ, E. Д. и др. Инженерная графика: учебник. СПб, 2005. 392 с.
ISBN 5-8114-0525-1.
.f.iară autori
Anuarul statistic al Republicii Moldova 2005. Ch., 2005. 560 p. ISBN 9975-9828-2-4.
Production: yearbook 2003. Vol. 57, 2003. Rome: FAO, 2004. 260 p. ISBN 92-5-005216-2.
Справочник ветеринарного врача. СПб, 2004, 896 с. ISBN 5-8114-0301-1.
... materialele simpozioanelor, conferinţelor
Utilizarea resurselor potenţiale ale G.A.I. în condiţiile economiei de piaţă: simpoz. int. şt.-practic,
Chişinău, 1995. Ch., 1995. 301 p.
Probleme actuale în domeniul îmbunătăţirilor funciare, cadastrului şi a organizării teritoriului:
lucr. şt. ale conf. int., Chişinău, 27 octombrie 2001. Ch., 2001. 215 p

AUTOREFERAT, TEZĂ
SAVA, P. Productivitatea agrişului în funcţie de soi şi distanţa de plantare: autoref. tezei ... dr în şt.
agricole. Ch., 2003. 21 p.
ДАДУ, К. И. Продуктивность спуровых насаждений яблоней в зависимости от плотности
посадки: автореф. дисс. ... канд. с.-х. наук. М., 1985. 19 с.
ВИШНЯКОВ, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях
неопределенности: дисс.... канд. экон. наук. М., 2002. 234 с.
CONTRIBUŢII .. .din publicaţii
oficiale
Lege privind dreptul de autor şi drepturile conexe: nr.293-XIII din • 23.11.1994. In: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova. 1995, nr. 13, art. 124.
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor
sezoniere: nr. 1273 din 19.11.2004. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2004, nr. 212-217, p.
97-98.
... din reviste
ADĂSCĂLIŢEI, M. Tăierea de reîntinerire a pomilor de măr. In: Agricultura Moldovei. 1997, nr9, p.
17.
ЗАХАРЧЕНКО, И. Бухгалтерский учет отпускного пособия. In: Contabilitate şi audit 2007, nr 5,
p. 10-23.
.. .din lucrări ştiinţifice
RURAC, Mihai Ion. Influenţa lucrării de bază a solului asupra unor însuşiri fizice. In: Lucrări
ştiinţifice ale Univ. Agrare de Stat din Moldova. 2001, voi. 9, p. 95-99.
...din materialele simpozioanelor, conferinţelor
BABUC, V. ş. a. Cercetări şi realizări în horticultura. In: Realizări, programe,perspective: tezele conf.
jubiliare int. ...Ch., 1995, p. 152-157.
TIMUS, A.; GHIZDAVU, I. Mortalitatea naturală a larvelor - factor de reglare al nivelului
populaţional al speciei Lyonetia clerckella. In: Protecţia integrată a plantelor: realizări şi probleme:
tezele simpoz. int. şt., 2-4 oct, 2000. Ch, 2000, p. 209-211.
EXEMPLE DE REFERINŢE LA DOCUMENTE ELECTRONICE
MONOGRAFII
AEZVIN: An interactive multiple - criteria analysis tool for land resources appraisal [CD-ROM
+user's guide]. Roma: FAO, 1999. (World Soil Resources Report; 87). Cerinţe de sistem: Pentium PC;

32 MB RAM; 100 MB disk space; 486 PC; 16 MB RAM; 50 MB disk space, MS-Windows 95/NT;
resolution 1024 x 768.- ISBN 92-5-104503-8
CAROLL, Lewis. Alice's adventures in wonderland [online]. Textinfo ed. 2.1. [Dortmund, Germany]:
Windspiel, november 1994 [citat 10 februarie 1995]. Disponibil în World Wide Web: <
http:www.germany.eu.net./books/caroll/alce.html >
HÂRNĂU S.; OHRIMENKO S.; CERNE! G. Tehnologiile informaţionale şi problemele globale ale
dezvoltării societăţii [online]. Chişinău (MD), 2002. Accesibil pe Internet <URL: http:
//www.ase.md./Inside/PersonalPagesRomCom.phtml>
INVENŢII protejate în Republica Moldova 1933-2001: Cereri de brevet de invenţie. Brevete de
invenţie acordate. Brevete de invenţie eliberate = The inventions protected in Republic of Moldova
1933-2001 [CD-ROM]. Ch, 2002. Cerinţe de sistem: Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP; 20 MB
HDD; 16 MB RAM; PC 486.
MANAGEMENT of agricultural research: A training manual [CD-ROM]. Roma: FAO, 1999:
hypertext, tabele, grafice. Cerinţe de sistem: Windows 95/98/ NT; 32 MB RAM; 11 MB hard disk
space. ISBN 92-5-104251-9.
BAZE DE DATE
FAOSTAT. Bază de date. Generator FAO. [Оп-Line]. Cerinţe de sistem: Pentium PC; 32 MB RAM;
100 MB disk space; 486 PC; 16 MB RAM; 50. MB disk space, MS-Windows 95/NT; [citat 11
decembrie 2005]; Disponibil pe Internet: <http://apps.fao.org/default.htm>
CONTRIBUŢII
DUMITRESCU, Daniela. Evaluarea în biblioteci. In: UniBIB [On-Line]. 2002, Nr.3 [citat 10 mai,
2002} Accesibil pe Internet: <URL: http://www.bcub.ro/articoledr.htm
MCCONNELL, W. H. Constituţional History. In: The Canadian Encyclopedia [CD-ROM] Macintosh
versiunea l . l . Toronto: McClelland & Stewart, 1993.
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CERINŢELE PENTRU ELABORAREA TEZEI DE LICENŢĂ
LA FACULTATEA BIOMEDICINA SI ECOLOGIE
La specialităţile cu durata studiilor de 4 ani 240 credite.
La anul II studentul trebuie să lucreze asupra capitolului I a viitoarei teze de licenţă. Acest
capitol reprezintă o incursiune în aspectul teoretic al subiectului, studierea principiilor de definire a
conceptului de bază. Studentul elaborează de asemenea o primă introducere în care motivează alegerea
temei de cercetare şi trasează principalele sarcini, cu o eventuală lansare a ipotezei de cercetare. La
această etapă studentul consultă surse ştiinţifice în domeniul şi derecţia aleasă. Textul tezei este
verificat de conducătorul ştiinţific.
Pe parcursul lunii aprilie, la sesiunea ştiinţifică Symposia Studentium sau la şedinţele speciale
ale catedrelor, studentul susţine public rezultatele cercetării.
La anul III studentul se concentrează asupra elaborării celui de-al II capitol al tezei de licenţă.
De obicei, acest capitol este consacrat lucrului experemental: rezultatele cercetărilor experimentale în
direcţia aleasă, prelucrarea datelor obţinute, interpretarea lor (grafică, tabelară, sub formă de diagrame
etc.). Deasemenea se continue lucrul cu literatura ştiinţiifică de specialitate. Textul tezei este verificat
de conducătorul ştiinţific.
Pe parcursul lunii aprilie, la sesiunea ştiinţifică Symposia Studentium sau la şedinţele speciale
ale catedrelor, studentul susţine public rezultatele cercetării.
La anul IV studentul intră în etapa finală a cercetării, lucrând intens asupra capitolului III al tezei de
licenţă, care reprezintă aportul personal al studentului la cercetarea efectuată. Studentul analizează un
anumit material factologic (de exemplu tabele, figuri, diagrame, grafice, desene, anexe etc.).
Rezultatele cercetării sunt descrise în urma analizelor chimice, fizico-chimice, toxicologice, biologice,
tehnologiilor noi în farmacie, în domeniul cercetărilor silvice, ecologice, foresteere etc.
Astfel, teza de licenţă la Facultatea Biomedicină si Ecologie are următoarea structură:
Introducere în care sunt oglindiţi:
4. actualitatea temei tezei de licenţă,
5. scopul lucrării,
6. sarcinele lucrării. ( volumul întroducerii fie de 2-3 pagini).
Capitolul I – este compus de 2 subcapitole şi este consacrat reviu literaturii la tema tezei de
licenţă - (volumul nu e mai mare de căt 18-20 pagini)
Capitolul II - este compus nu mai mult de 2 subcapitole şi este consacrat parţii practice ale
lucrării la tema - (volumul nu e mai mic de căt 15-17 pagini)
Capitolul III - este compus nu mai mult de 2 subcapitole şi este consacrat parţii practice ale
lucrării la tema, care reprezintă aportul personal al studentului la cercetarea efectuată.
Studentul analizează un anumit material factologic (de exemplu tabele, figuri, diagrame,
grafice, desene, anexe etc.). - (volumul nu e mai mic de căt 17-20 pagini)
Concluzii -(volumul nu e mai mare de căt 1,5 pagini)
Bibliografie – ( N. surselor consultate nu trebuie să fie mai mic decât 30-35).
Anexe - dacă sunt.

10.

Teza de licenţă la Facultatea Biomedicină si Ecologie se elaborează în limba de stat, rusă
sau într-o altă limbă de comunicare

11.

Textul tezei trebuie să fie cules la calculator în Word, cu caracterul 14; 30 de rânduri pe
pagină, 64 semne imprimate în rând.

12.

Câmpul din stânga 2,5 cm; câmpul din dreapta 1,5 cm; intervalul de sus şi de jos – 1,5 cm.

13.

Numărul surselor consultate nu trebuie să fie mai mic decât 30-35.

14.

Numărul paginilor în teza de licenţă nu trebuie să fie mai mare de 65 pagini.

15.

Referinţele la sursele consultate se vor indica în paranteze, de exemplu: [5, p.45].

16.

S - au daca sunt mai multe referinte odata - [7,p.12],[12,p.55],[55,p.133].

17.

Tabelele cu datele sunt plasaţi pe parcursul textului tezei cu indicarea numărului tabelului
respectiv. Denumirea tabelului se scrie deasupra la mijloc iar numărul deasupra în colţul
drept al tabelului.

Exemplu:
Средние величины активности СОД и каталазы в гомогенатах печени крыс после
однократного ингаляционного воздействия йодбензола в разных концентрациях (н=10)
Таблица 1
Показатели

18.

Гр.
животн

Концентрация (мг/м3)
737

300

72

25,7

Diagramele,schemele, desenele şi pozele cu informaţia respectiva, se plasează la locul
cuvinit conform textului tezei. Dinumirea diagramei, desenului şi pozeei se indica desubt, cu
indicarea numărului respectiv.

Exemplu:

1.Foto

Centaurea cyanus.

Exemplu:

КОЖА
Эпидермис

1. основной слой
2. шиповидный слой
3. зернистый слой
4. блестящий слой
5. роговой слой

1. Схема

Собственно кожа (Дерма)

Подкожная т
(Гиподерма)

ВОЛОКНА
2. коллагеновые
2. упругие
3. абсорбирующие

КЛЕТКИ
1. фибробласты
2. гистиоциты
3. жировые
4. моноциты и
лимфоциты

МЕЖКЛЕТОЧНАЯ
СУБСТАНЦИЯ

Структура кожи

În luna aprilie la şedinţe speciale ale catedrelor teza de licenţă se susţine preliminar. Către
data de 30 mai imediat după practica de licenţă, studenţii prezintă teza de licenţă la decanatul
facultatii, însoţită de aviz – al conducătorului ştiinţific.

EXEMPLE DE REFERINŢE LA PUBLICAŢII TIPĂRITE
CĂRŢI ...un autor

PALII, A. Cultura comunicării. Ch.: Epigraf, 1999. 176 p
TAVE, D. Inbreeding and brood stok management. Rome: FAO, 1999. 122 p..
СЕМЕНОВ, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология. Пущино, 2000. 64 с.
...doi autori
NICOLESCU, O.; VERBONCU, I. Management. Bucureşti, 1996. 407 p.
PERMIN, A.; HANSEN, I. W. Epidemiology, diagnosis and control of poultry parasites. Rome: FAO,
1998. 160 p.
COSTENCO, Т.; COSTENCO, C. Ciuperci din Moldova. Ch., ARC, 2004. 96 p.
...trei autori
BĂLAN, V.; CIMPOIEŞ, GH.; BARBĂROŞIE, M. Pomicultura. Ch.: Museum, 2001. 451 p.
АГАФОНОВА, H. H.; БОГАЧЕВА, Т. В.; ГЛУШКОВА, Л. И. Гражданское право: учеб. пособ.
для вузов. М., 2002. 542 с.
...mai mult de trei autori
STAN, N. şi a. Tratat de legumicultura. Bucureşti, 2004. 1182 p.
СОРОКИН, H. П.; ОЛЬШЕВСКИЙ, E. Д. и др. Инженерная графика: учебник. СПб, 2005. 392 с.
.f.iară autori
Anuarul statistic al Republicii Moldova 2005. Ch., 2005. 560 p
Production: yearbook 2003. Vol. 57, 2003. Rome: FAO, 2004. 260 p.
Справочник ветеринарного врача. СПб, 2004, 896 с.
... materialele simpozioanelor, conferinţelor
Utilizarea resurselor potenţiale ale G.A.I. în condiţiile economiei de piaţă: simpoz. int. şt.-practic,
Chişinău, 1995. Ch., 1995. 301 p.
Probleme actuale în domeniul îmbunătăţirilor funciare, cadastrului şi a organizării teritoriului:
lucr. şt. ale conf. int., Chişinău, 27 octombrie 2001. Ch., 2001. 215 p
AUTOREFERAT, TEZĂ
SAVA, P. Productivitatea agrişului în funcţie de soi şi distanţa de plantare: autoref. tezei ... dr în şt.
agricole. Ch., 2003. 21 p.
ДАДУ, К. И. Продуктивность спуровых насаждений яблоней в зависимости от плотности
посадки: автореф. дисс. ... канд. с.-х. наук. М., 1985. 19 с.

ВИШНЯКОВ, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях
неопределенности: дисс.... канд. экон. наук. М., 2002. 234 с.
CONTRIBUŢII .. .din publicaţii
oficiale
Lege privind dreptul de autor şi drepturile conexe: nr.293-XIII din • 23.11.1994. In: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova. 1995, nr. 13, art. 124.
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor
sezoniere: nr. 1273 din 19.11.2004. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2004, nr. 212-217, p.
97-98.
... din reviste
ADĂSCĂLIŢEI, M. Tăierea de reîntinerire a pomilor de măr. In: Agricultura Moldovei. 1997, nr9, p.
17.
ЗАХАРЧЕНКО, И. Бухгалтерский учет отпускного пособия. In: Contabilitate şi audit 2007, nr 5,
p. 10-23.
.. .din lucrări ştiinţifice
RURAC, Mihai Ion. Influenţa lucrării de bază a solului asupra unor însuşiri fizice. In: Lucrări
ştiinţifice ale Univ. Agrare de Stat din Moldova. 2001, voi. 9, p. 95-99.
...din materialele simpozioanelor, conferinţelor
BABUC, V. ş. a. Cercetări şi realizări în horticultura. In: Realizări, programe,perspective: tezele conf.
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