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Introducere. Activitatea de 
cercetare/studiu a unui cer-

cetător (inclusiv a unui cercetător 
doctorand) presupune, în primul 
rând, cunoaşterea literaturii editate 
de alţi cercetători în domeniul de 
referință, în vederea utilizării lor 
(ca sursă de inspiraţie) pentru cer-
cetările/descoperirile ulterioare. 

Cunoașterea literaturii de speci-
alitate este posibilă prin intermediul 
aplicării metodei cercetării biblio-
grafice, care înseamnă o activitate 
de selectare a surselor de informa-
re, utilizând diferite instrumente 
bibliografice: cataloage electronice 
şi tradiţionale, bibliografii, baze de 
date, site-uri etc. Activitatea de cer-
cetare bibliografică poartă denumi-
rea de documentare, fără de care 
nicio cercetare ştiinţifică nu poate fi 
realizată. 

Scopul studiului. În contextul 
în care, cu puțin timp în urmă am 
demarat realizarea unui important 
proiect de cercetare doctorală, con-
siderăm că ne este absolut necesar 
(și avem în vedere toți tinerii cerce-
tători/doctoranzi) să pătrundem în 

esența documentării ca metodă de 
cercetare științifică, pentru că aflân-
du-i particularitățile, să ne formăm 
abilități de aplicare eficientă a aces-
teia.

Rezultate obținute. Așadar, po-
trivit specialiștilor în domeniu [1; 
2; 3; 4], documentarea este o eta-
pă necesară a cercetării ştiinţifice, 
având drept scop cunoaşterea expe-
rienţei ştiinţifice în domeniul supus 
investigaţiei, în domeniile afiliate şi 
în celelalte domenii de cunoaştere 
a realităţii. Documentarea este un 
proces multilateral care conturea-
ză mijloacele necesare diseminării 
documentelor și familiarizează cu 
subiectul viitoarei cercetări. 

În esența sa, documentarea este 
un proces cu un conținut complex 
care cuprinde trei forme: docu-
mentarea bibliografică, docu-
mentarea directă și consultarea 
specialiștilor. 

În general, procesul de docu-
mentare cuprinde câteva etape: 
informarea asupra surselor; cule-
gerea surselor; studierea surselor; 
utilizarea surselor.
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Informarea asupra surselor 
– se realizează prin următoarele 
operațiuni principale: identificarea 
surselor existente pentru tema de 
cercetare; locul unde este depozi-
tată și posibilitățile de obținere, de 
acces; conturarea unui program de 
continuare a informării pe parcursul 
etapelor de cercetare care urmează 
documentării în ansamblu, până la 
încheierea unei teme de cercetare.

Culegerea surselor – cuprinde 
următoarele activități: obținerea 
(procurarea) surselor; notarea 
(fișarea) surselor; examinarea su-
mară a surselor (cuprinsul acestora, 
semnificația, posibilitatea de folo-
sire ulterioară etc.)

Studierea surselor – este eta-
pa cu cel mai intens consum inte-
lectual de timp. Aceasta cuprinde 
următoarele activități importante: 
gruparea surselor în mai multe cla-
se, în raport cu conținutul temei de 
cercetare și cu timpul disponibil de 
studiu; evaluarea globală a surselor; 
studiul aprofundat al surselor din 
perspectiva nevoii de cunoaștere a 
literaturii de specialitate, a faptelor 
empirice, a ipotezelor și ideilor te-
oretice pro și contra, a metodei de 
analiză etc. În acest scop se folo-
sesc instrumente și tehnici specifi-
ce fiecărei forme de documentare.

Utilizarea surselor – se refe-
ră la: consemnarea sistematizată 
a informațiilor unei surse ca bază 
de comparație și confruntare cu 
alte surse; interpretarea genera-
lă a surselor; pregătirea utilizării 
informațiilor documentare în ca-
drul celorlalte etape ale cercetării 
propriu-zise, definitivării structurii 
finale a lucrării în vederea redactă-
rii etc.

Documentarea bibliografică
Documentarea bibliografică 

este o componentă a procesului de 
documentare științifică, rolul ei fi-
ind acela de a da posibilitatea ca, 
prin intermediul literaturii de spe-
cialitate, să fie cunoscut ansamblul 
rezultatelor științifice existente la 
un moment dat.

Sursele de documentare bi-

bliografică după gradul de ori-
ginalitate și intermediere se 
structurează pe patru categorii: 
documente primare;documente 
secundare;documente terțiare.

Documentele primare sunt cele 
care cuprind rezultate ale cercetări-
lor științifice, contribuțiile origina-
le ale cercetătorilor. Documentele 
primare se împart în:

documente primare perio-- 
dice – editoriale, reviste, ziare, 
publicații etc.;

documente primare - 
tradiționale – cărți, broșuri, 
publicații ale unor instituții și orga-
nisme naționale și internaționale;

documente primare speciale-  
– brevete de invenție, teze de doc-
torat, standarde;

documente de evidență a fap-- 
telor empirice – evidența statistică, 
evidența operativă, analize, exper-
tize etc.

Documentele secundare – sunt 
rezultatul prelucrării documentelor 
primare în vederea facilitării mun-
cii cercetătorului de identificare, 
selecție și de utilizare a documen-
telor primare. Documentele se-
cundare se clasifică în: documente 
secundare periodice – reviste de 
referate, reviste de titluri etc.; do-
cumente secundare neperiodice 
– enciclopedii, dicționare, sinteze 
bibliografice etc.

Documentele terțiare – sunt 
acelea care rezultă din prelucrarea 
documentelor secundare. Docu-
mentele terțiare sunt: culegeri de 
traduceri, bibliografii, sinteze de 
referate etc.

Distincția dintre documentele 
terțiare și documentele secundare 
nu are mare importanță pentru cer-
cetători decât în fazele incipiente 
ale documentării și aceasta numai 
în scop de informare și selectare a 
documentelor primare.

cele patru categorii de docu-
mente se explorează și se utilizează 
cu ajutorul unor instrumente speci-
fice fiecărei etape interne de docu-
mentare, după cum urmează:

la etapa a) informării se apelea-

ză la următoarele mijloace: reviste, 
cataloage, buletine de informare 
etc., în rândul acestora, un rol spe-
cial revine cataloagelor.

Catalogul este o listă a datelor 
de identificare care cuprinde toate 
sau o parte apreciabilă din fondul 
de documente al unei unități spe-
cializate. Această listă este ela-
borată pe baza unor principii care 
facilitează identificarea lucrărilor 
științifice de care are nevoie cer-
cetătorul. Inspectarea preliminară 
a cataloagelor permite elaborarea 
unei liste inițiale a bibliografiei (bi-
bliografia de plecare).

la etapa b) culegerii surselor se 
folosesc următoarele instrumente: 
fișa bibliografică, explorarea glo-
bală a sursei și referatul documen-
telor.

Fișa bibliografică este un in-
strument de culegere a sursei do-
cumentare care cuprinde informații 
generale despre sursă, cum sunt: 
numele autorului, titlul lucrării, 
denumirea editurii, locul apariției, 
anul apariției, numărul de pagini.

Explorarea globală a sursei este 
o tehnică specifică de muncă inte-
lectuală, deosebit de prețioasă în 
toate cazurile, dar mai ales atunci 
când volumul de documentare este 
prea mare, iar timpul nu permite un 
studiu aprofundat.

Explorarea globală presupune: 
o lectură rapidă, limitată, în princi-
pal a cuprinsului, prefaței, a rezu-
matului sau lectura „în diagonală” 
a unor pagini; sesizarea mesajului, 
a menirii lucrării, poziția de prin-
cipiu a autorului, soluția avansată; 
ce reprezintă ea în raport cu alte 
soluții, alte cărți, alți autori.

la etapa c) studierii surselor se 
folosesc următoarele instrumente: 
note de lectură, referate documen-
tare, referate documentare de sin-
teză.

Notele de lectură pot lua forme 
concrete foarte diferite, și anume: 
rezumat, conspect, adnotări, extra-
se și citate.

Referatul documentar reprezintă 
o prezentare sumară a conținutului 
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unei singure surse bibliografice și 
anume: caracterul sursei (teoretic, 
metodologic etc.); documentar-in-
formativ pe care îl conține; rezulta-
te, concluzii, soluții și propuneri.

Referatul documentar de sinte-
ză sintetizează conținutul mai mul-
tor surse documentare și, în acest 
caz, se cere asigurat un spirit cri-
tic corect asupra ideilor autorilor o 
dată cu alte date și informații utile 
privind anul apariției, ediția, editu-
ra și editorul, date despre autor, alte 
lucrări ale acestuia.

 la etapa d) utilizării 
documentației științifice se distri-
buie întreaga informație pe parcur-
sul tematicii lucrării pentru a putea 
confrunta teoria cu datele empirice, 
pentru susținerea, confirmarea sau 
infirmarea unor ipoteze, pentru for-
mularea concluziilor și soluțiilor, 
ca și pentru definitivarea planului 
de redactare a lucrării.

În urma studierii tuturor surselor 
documentare, cercetătorul trebuie 
să poată realiza o ierarhie a acesto-
ra și a autorilor în ceea ce privește 
contribuțiile sau minusurile, meto-
dele de cercetare, lacunele acestora 
și ale datelor. Toate acestea sunt 
posibile numai dacă cercetătorul 
realizează confruntarea autorilor și 
surselor, a ideilor, dacă se asigură 
compatibilitatea și comparabilita-
tea datelor etc.

Procesul documentării asupra 
tezei de doctorat.

Raportat la tema programului de 
cercetare doctorală – Responsabili-
tatea și răspunderea aleşilor popo-
rului într-un stat de drept, procesul 
de documentare, inițiat de ceva 
timp în urmă, se află în prezent la 
etapa sa incipientă – etapa infor-
mării cu o ușoară trecere la etapa 
culegerii surselor (cu excepția 
obiectivelor care deja au fost reali-
zate prin elaborarea și publicarea a 
câteva articole științifice [5; 6; 7; 8; 
9; 10; 11], în cazul cărora procesul 
de documentare a parcurs deja toa-
te etapele, fiind finalizat).

Dat fiind faptul că însăși în-
tocmirea proiectului de cercetare 

științifică a necesitat o documentare 
temeinică în domeniu, la moment, 
am reușit să întocmim o listă con-
sistentă de surse, în care se regăsesc 
lucrări atât cu caracter general, care 
tangențial abordează subiectul, cât 
și cu caracter special, în care sunt 
aprofundate diferite aspecte ale 
acestuia. Realizând o tipologizare 
a acestora, putem enunța următoa-
tele lucrări care stau la baza cerce-
tării teoretice doctorale:

Surse cu caracter general:
Arseni O. 1. Reflecţii asupra 

naturii juridice a răspunderii orga-
nelor administraţiei publice locale 
faţă de colectivitatea locală. Anuar 
Ştiinţific vol. VII-VIII. Chişinău, 
2010. p. 305-309.

Arseni O. 2. Reflecţii asupra in-
stituţiei răspunderii în dreptul con-
stituţional. În: Legea şi Viaţa, nr. 5, 
2009, p. 4-6.

Baltag D. 3. Unele aspecte ale 
răspunderii juridice constituţiona-
le. În:Legea şi Viaţa, 2007, nr. 8. 

Boilă L.R. 4. Răspunderea ci-
vilă delictuală obiectivă. Ediția a 
II-a.București: C.H. Beck, 2014. 
658 p.

cojocaru e. 5. Statul şi răspun-
derea juridică civilă. În:Statul de 
drept şi problemele minorităţilor 
naţionale. Materiale ale Conferinţei 
teoretico-ştiinţifice internaţionale 
(11-12 ianuarie 2002, mun. Bălţi). 
Chişinău: Universul, 2002. 

costachi Gh. 6. Direcţii prio-
ritare ale edificării statutului de 
drept în Republica Moldova. Chişi-
nău: f.E.-P. „Tipografia Centrală”, 
2009. 

costachi Gh. 7. Statul de drept: 
între teorie şi realitate. Chişinău, 
2000. 

Costachi Gh., Cuşmir V. 8. Pro-
bleme ale statului de drept şi ad-
ministrării democratice. Chişinău: 
„Tipografia Sirius”, 2001. 

Costachi Gh., Hlipca A. 9. Une-
le probleme privind răspunderea în 
dreptul constituţional. În: Revista 
Naţională de Drept, 2008, nr. 8.

Costachi Gh., Muruianu 10. 
I. Delictul constituțional ca temei 

al răspunderii constituționale. În: 
Jurnalul Juridic Național: teorie și 
practică, 2014, nr. 3, p. 4-12.

Micu V. 11. Culegere de studii 
științifice la tema tezei de doctor în 
drept. Chișinău; S.n., 2017. 160 p.

Micu V. 12. Noţiunea de răs-
pundere parlamentară: conţinut şi 
accepţiuni. În: Revista ştiinţifică 
internaţională „Supremaţia dreptu-
lui”, 2016, Tom I, p. 112-116

Micu V. 13. Răspunderea şi 
responsabilitatea ca fenomen soci-
al. În: Legea și Viața, 2017, nr. 6, 
p. 36-40

Muruianu I. 14. Statul ca su-
biect al răspunderii constituţiona-
le. În: Legea şi Viaţa, 2010, nr. 8, 
p. 16-19.

Popa V. 15. Drept public. chi-
şinău, 1998. 460 p. 

Tomescu c.-R. 16. Raportu-
rile dintre Guvern și Parlament. 
București: C.H. Beck, 2012. 356 
p. 

Колосова Н.М. 17. Теория 
конституционной ответствен-
ности: природа, особенности, 
структура.Диссертация на со-
искание ученой степени док-
тора юридических наук. Москва, 
2006.

Милушева Т.В., фила-18. 
това А.В. Концепция ответ-
ственности публичной власти в 
России. În: Современное право, 
2008, nr. 11.

Муруяну И. 19. Особенно-
сти конституционной ответ-
ственности как вид юридической 
ответственности. În: Закон и 
Жизнь, № 12, 2010. р. 11-16.

Iorgovan A. 20. Tratat de drept 
administrativ. Vol. I. București: All 
Beck, 2001.

Petrescu R.N. 21. Drept ad-
ministrativ. Cluj-Napoca: Cordial 
Lex, 2001.

Prisăcaru V.I. 22. Funcționarii 
publici. București: All Beck, 2004 
(496 p.)

Santai I. 23. Drept adminis-
trativ și știința administrației. Vol. 
I.Sibiu: Ed. Alma Mater, 2014.

Muraru I. Tănăsescu E.S. 24. 
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tului Preşedintelui României. În: 
Analele stiinţifice ale Universităţii 
„Al.I.Cuza” Iaşi, Tomul LIX, Stiin-
ţe Juridice, 2013.

Muruianu I. 55. Reflecţii asu-
pra răspunderii constituţionale a 
Guvernului şi a Preşedintelui Repu-
blicii Moldova. În: Teoria şi practi-
ca administrării publice, materiale-
le conferinţei ştiinţifico-practice cu 
participare internaţională din 20-21 
mai 2013. Chişinău: 2013

După cum se poate observa, în 
mare parte, documentarea a fost 
axată pe arealul științific autohton, 
și doar, parțial, pe arealul științific 
din România și federația Rusă 
(ceea ce neapărat va fi realizat/
completat în următoarele etape ale 
documentării).

Literatura a fost selectată 
ținându-se cont de principalele 
obiective de cercetare propuse spre 
realizare, printre care:

determinarea subiecților - 
de drept care formează categoria 
aleșilor poporului;

precizarea cadrului normativ - 
care reglementează statutul acestor 
subiecți, element component al că-
ruia fiind răspunderea juridică;

identificarea formelor de răs-- 
pundere juridică de care sunt pasi-
bili aleșii poporului;

analiza particularităților dife-- 
ritor forme de răspundere a aleșilor 
poporului etc.

Totodată, s-a realizat și o gru-
pare a surselor științifice (mai 
ales a celor cu caracter special) în 
funcție de obiectivele de cercetare 
și aspectele principale ce urmează 
a fi abordate în teza de doctorat. O 
atenție distinctă s-a atras grupării 
surselor în funcție de:

categoria de aleși ai poporu-- 
lui (deputat, șef de stat, consilier, 
primar);

forma răspunderii (politi-- 
că și juridică: penală, disciplina-
ră, contravențională, materială, 
constituțională, disciplinară etc.)

Paralel, au fost selectate și sto-
cate principalele acte normative 
care reglementează statutul aleșilor 

poporului și regimul juridic al aces-
tuia, printre care:

Constituţia Republicii Mol-1. 
dova din 29.07.1994. Republica-
tă: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr.78/140 din 29.03.2016 
(cu modificări și completări ul-
terioare aduse prin legea nr. 256 
din 25.11.2016 și Legea nr. 70 din 
13.04.2017).

Legea cu privire la funcţia pu-2. 
blică şi statutul funcţionarului pu-
blic nr. 158 din 04.07.2008. În: Mo-
nitorul Oficial al Republicii Mol-
dova Nr. 230-232 din 23.12.2008 
(actualizată – 26.07.2018).

Legea cu privire la statutul 3. 
persoanelor cu funcții de demnita-
te publică nr. 190 din 16.07.2010. 
În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 194-196 din 05.10.2010 
(actualizată – 27.07.2018)

Legea privind statutul alesu-4. 
lui local, nr. 768 din 02.02.2000. 
În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 34 din 24.03.2000 (ac-
tualizată – 01.08.2016)

Legea cu privire la 5. 
administrația publică locală, nr. 
436 din 28.12.2006. În: Monitorul 
Oficial nr. 32-35 din 09.03.2007 
(actualizată la 15.11.2018).

Regulamentul Parlamentului6.  
aprobat prin Hotărârea Parlamen-
tului nr. 10 din 29.03.1994. În: 
Monitorul Oficial nr. 04 din 30-04-
1994.

La moment, procesul de docu-
mentare (la capitolul selectării) este 
axat pe selectarea jurisprudenței 
Curții Constituționale a Republicii 
Moldova și a practicii Curții Euro-
pene a Drepturilor Omului care au 
tangență cu problema răspunderii 
juridice a aleșilor poporului. Prin-
cipalul instrument de documentare 
servește resursele Internetului, în 
special: baza de date a hotărârilor 
Curții Europene și baza de date a 
Curții Constituționale.

În concluzie, menționăm că 
pocesul de documentare se află în 
plin proces de desfășurare, selecta-
rea surselor având loc în paralel cu 
cercetarea și analiza acestora.
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