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Acte necesare pentru procesul de verificare a materialului primar 

(toate actele se vor prezinta în original la solicitare) 

1. Avizul și Protocolul de cercetare la tema tezei realizate, aprobat de Comitetul de Etică a 

Cercetării al USMF„Nicolae Testemițanu” (copie în format .pdf); 

2. Documente primare privind colectarea datelor (Registre, chestionare, alte dovezi despre 

investigațiile clinice și paraclinice); 

3. Baza integrată de date a cercetării (Microsoft Excel); 

4. Raportul rezultatelor prelucrării statistice a materialului (Raportul generat de softul 

statistic aplicat și, la caz, salvat în format compatibil);  

5. Manuscrisul tezei în varianta primară (copie în format .pdf);   

6. Lista publicaţiilor ştiinţifice ale autorului la tema tezei, semnată de autor și secretarul 

științific al USMF „Nicolae Testemițanu” (inclusiv copiile scanate ale publicațiilor) 

7. Certificatul de confirmare a depunerii publicațiilor în Repozitoriul Instituțional, 

Biblioteca Științifică Medicală al USMF „Nicolae Testemițanu” (copie în format .pdf); 

8. Confirmarea creării profilului Google Scholar cu afilierea USMF „Nicolae Testemițanu” 

(+screenshot profil); 

9. Lista participărilor active la conferințe și congrese științifice naționale și internaționale la 

tema tezei. (copie în format. pdf, inclusiv, copiile certificatelor de participare); 

10. Lista participărilor în proiecte științifice la tema tezei (cu indicarea denumirii, afilierii, 

perioadei și rolului) semnată de autor și specialistul-principal al Centrului de suport al 

Proiectelor INCMS (copie în format .pdf);   

11. Lista actelor înregistrate privind proprietatea intelectuală și  transferul tehnologic la tema 

tezei (cu indicarea afilierii), semnată de autor și șeful Secției de management al 

proprietății intelectuale a Departamentului Cercetare (copie în format. pdf), însoțită de 

actele indicate în listă: 

a. Act de implementare în practică la tema tezei (copie în format. pdf); 

b. Brevet de invenție la tema tezei sau cerere de depunere (copie în format. pdf); 

c. Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe la 

tema tezei (copie în format. pdf); 

d. Confirmare de transfer tehnologic la tema tezei (copie în format. pdf); 

e. Certificat de inovație la tema tezei (copie în format. pdf); 

12. Lista distincțiilor de apreciere a rezultatelor cercetării la tema tezei (ordine, medalii, 

titluri onorifice, diplome), semnată de autor și șeful Secției de management al proprietății 

intelectuale a Departamentului Cercetare   (copie în format. pdf). 

 

Pentru a iniția procedura de verificare a materialului primar,  

Vă rugăm să contactați prin email președintele Comisiei,  

nominalizat  prin dispoziția Prorectorului pentru activitate de cercetare. 


