
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

 

Adresa: Bd. Ştefan cel Mare, 180, et.10, bir. 1001, MD2004, Chişinău, Republica Moldova 

Telefon: (373 22) 296271; Fax (373 22) 296271; www.cnaa.md; e-mail: info@cnaa.gov.md 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. AT-6/8 

din 15 noiembrie 2016 

privind aprobarea Regulamentului instituției de expertiză a CNAA 

 

  În temeiul prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova 

(Monitorul Oficial nr. 125-129 din 30 iulie 2004), Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi 

ştiinţifico-didactice  HOTĂRĂŞTE: 

 

Aprobarea Regulamentului instituției de expertiză a CNAA (documentul se anexează).   

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se publică pe site-ul CNAA 

(www.cnaa.md). 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Naţional     

pentru Acreditare şi Atestare                                                        Valeriu CANŢER,  academician  

 

 

 

Secretar ştiinţific                                         Aliona GRATI, dr. hab., conf. univ. 

 

mailto:info@cnaa.gov.md
http://www.cnaa.md/
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Regulamentul instituţiei de expertiză a  CNAA  
  

Aprobat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a 

Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare din 

15 noiembrie 2016  

Art. 1. Principii generale  

 

(1) Instituţia de expertiză a CNAA este una din verigile de bază ale sistemului de evaluare şi 

atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de  calificare superioară din Republica 

Moldova.     

 (2) Instituţia de expertiză se formează în temeiul prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi 

inovare (Monitorul Oficial nr.125-129 din 30 iulie 2004) şi include:  

 

a. comisiile de experţi specializate,  constituite în baza   ramurilor  ştiinţifice  ale 

Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice din 2013;  

 b. comisiile de experţi unificate, constituite în baza  domeniilor   ştiinţifice  ale 

Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice din  2013;  

 c. comisiile de experţi ad-hoc;  

 d. experţii cooptaţi;  

 e. experţii confidenţiali.  

 (3) Instituţia de expertiză îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului regulament, a 

Regulamentului cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor 

ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova, Regulamentului 

privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului, Regulamentului cu privire la 

recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute 

în străinătate, hotărârilor Comisiei de Atestare și dispozițiilor CNAA.  

 (4) Instituţia de expertiză a CNAA are statut consultativ.  

  
Art.2. Atribuţiile instituţiei de expertiză  

(1) Comisiile de experţi specializate au următoarele atribuţii:   

 a. efectuează expertiza  dosarelor de atestare  la grade ştiinţifice de doctor;  

 b. analizează, completează şi modifică propunerile  instituţiilor privind formarea 

consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc şi nominalizarea referenţilor oficiali pentru 

susţinerea tezelor de doctor;  

 c. monitorizează respectarea normelor procedurale la susţinerea tezelor de doctor;  

 

d. evaluează gradul de argumentare a deciziilor consiliilor ştiinţifice specializate 

privind conferirea gradului ştiinţific de doctor;  
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 e. selectează tezele de doctor pentru Concursul Naţional „Teza de doctorat  de 

excelenţă a anului”;  

 f. examinează dosarele de atestare ale pretendenţilor la titlurile ştiinţifice/ ştiinţifico-

didactice de conferenţiar cercetător /conferenţiar universitar;  

 g. expertizează dosarele de recunoaştere şi echivalare a diplomelor de doctor  obţinute 

în străinătate;  

 h. completează Formularul comisiei de experţi,  elaborează recomandări pentru 

comisiile de experţi  unificate, conducerea CNAA şi Comisia de Atestare;   

 i. examinează demersurile instituţiilor privind constituirea seminarelor ştiinţifice de 

profil şi monitorizează activitatea lor;   

 j. avizează proiectele de acte normative şi alte documente referitoare la procesul de 

atestare a cadrelor ştiinţifice /ştiinţifico-didactice;  

 k. avizează propunerile instituţiilor privind abilitarea cu dreptul de conducător de 

doctorat;  

 l. analizează contestaţiile parvenite în CNAA pe domeniul de responsabilitate;  

 m. pregăteşte, la solicitarea conducerii CNAA, rapoarte analitice privind cercetările de 

doctorat în domeniu;  

 n. examinează demersurile   de organizare a doctoratului în instituţiile din sfera 

cercetării şi inovării;  

 o. analizează calitatea  revistelor ştiinţifice din Registrul Naţional la revistelor ştiinţifice 

de profil;  

p.  participă la  perfecţionarea Nomenclatorului  specialităţilor ştiinţifice în Republica 

Moldova şi racordarea acestuia la  standardele internaţionale.   

(2) Comisiile de experţi unificate au aceleaşi  atribuţii ca şi comisiile de experţi specializate, 

însă la nivelul tezelor de doctor habilitat şi titlurilor ştiinţifice/ştiinţifico-didactice de 

profesor cercetător/profesor universitar, examinează, la solicitarea conducerii CNAA, unele 

dosare din competenţa comisiilor specializate şi cazurile controversate.  

 

(4) Experţii cooptaţi examinează dosarele de atestare în cazul lipsei  specialiştilor respectivi în 

comisiile de experţi.  

  

 

(3) Comisiile de experţi ad-hoc  se instituie, la necesitate,  în vederea examinării  unor cazuri 

controversate,  contestaţii,  dosarelor de atestare problematice şi  a altor chestiuni ce nu ţin de 

domeniile comisiilor de experţi specializate şi unificate.  

  

 (5) Experţi confidenţiali  efectuează unele expertize suplimentare.  

(1) Preşedintele comisiei de experţi:  

Art.3.  Funcţiile conducerii comisiilor de experţi   
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a. coordonează şi este responsabil de asigurarea calitativă a activităţii comisiei de experţi;  

 b. reprezintă comisia de experţi în cadrul altor organe de lucru ale CNAA;  

 c. anunţă conducerea CNAA despre problemele apărute în activitatea comisiei;  

 d. aprobă agenda şedinţei comisiei de experţi;  

 e. nominalizează experţii  pentru dosarele spre  examinare;   

 f. prezidează şedinţa comisiei de experţi;  

 g. semnează toate actele necesare;  

 h. este responsabil de buna desfăşurare a şedinţei comisiei;  

 i. este responsabil de prezentarea la timp a proceselor-verbale ale şedinţelor comisiei de 

experţi  şi a Formularului comisiei de experţi.  

(2) Vicepreşedintele comisiei de experţi are aceleaşi atribuţii ca şi preşedintele (în lipsa acestuia).  

(3) Secretarul ştiinţific al comisiei de experţi:  

 a. aduce la cunoştinţa membrilor comisiei de experţi agenda şedinţei;  

 b. întocmeşte procesul-verbal al  şedinţei comisiei de experţi şi  Formularul comisiei de 

experţi pentru fiecare dosar de atestare;  

 c. semnează actele necesare;  

 d. prezintă consultantului CNAA în termen de cel mult 3 zile procesul verbal al şedinţei 

comisiei de experţi.   

  

Art. 4. Obligațiile și drepturile   experţilor  

(1) Experţii CNAA sunt obligaţi:   

a. să se conducă cu stricteţe de actele normative ale CNAA, inclusiv Codul de etică 

şi deontologie profesională a cercetătorilor şi cadrelor universitare;  

 b. să declare, înainte de examinarea dosarului de atestare, lipsa conflictului de 

interese,  a motivelor de protejare a titularului dosarului de atestare sau a  instituţiei;   

 

c. să dea dovadă de obiectivitate, conştiinciozitate şi responsabilitate la examinarea  

dosarelor de atestare;   

 d. să stipuleze în aviz cazurile de încălcare de către titularul dosarului de atestare a 

eticii omului de ştiinţă (plagiat, furt de proprietate intelectuală sau oricare altă 

fraudă ştiinţifică), depistate în procesul expertizei;   

 e.  să aprecieze la justa valoare nivelul teoretic şi aplicativ al lucrărilor ştiinţifice în 

baza cărora  titularul dosarului de atestare solicită grad ştiinţific sau titlul ştiinţific/ 

ştiinţifico-didactic;   

 f. să nu participe la vot în cazul examinării  dosarelor, în care expertul a fost 

conducător științific, referent sau membru al consiliului ştiinţific specializat;   

 g. să analizeze obiectiv demersurile instituţiilor privind avizarea cu dreptul de 

organizare a studiilor prin doctorat (postdoctorat), de instituire a consiliilor 

ştiinţifice specializate sau de abilitare a  persoanelor  cu dreptul de conducător de 

doctorat;   

 h. să prezinte avizul expertului în termenul stabilit de conducerea comisiei de 

experţi şi a  CNAA;   
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 i. să perfecteze avizul  şi Formularul comisiei de experţi la dosarul de atestare 

examinat;  

 j. să participe activ la şedinţele comisiei de experţi;  

 k.  să semneze declaraţia de  confidenţialitate şi să nu divulge informaţiile de 

serviciu.  

(2) Comisiile de experţi sunt în drept:   

 a. să analizeze şi să ia decizie asupra dosarului de atestare  în lipsa solicitantului;   

 b. să solicite  titularului dosarului de atestare  prezentarea lucrărilor ştiinţifice, materialelor 

primare,  altor materiale sau documente ce pot contribui la o expertiză obiectivă a dosarului;   

 

c. să propună modificarea componenţei consiliilor ştiinţifice specializate la etapa de formare;   

 

Art. 5.  Modul de formare a instituţiei de expertiză 

 

(1) Instituţia de expertiză se formează în baza Registrului naţional al experţilor   

(2) Selectarea preliminară a experţilor în vederea includerii în Registrul naţional al experţilor  o 

efectuează  Direcţia de Atestare şi conducerea CNAA în baza Fişei expertului în atestare (Anexa 1) 

şi a recomandărilor instituţiilor de învăţământ superior, a instituţiilor de cercetare-dezvoltare,  

Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ministerelor de resort şi autopropunerii   cadrelor ştiinţifice 

/ştiinţifico-didactice.   
  
 (3) Candidaţii pentru instituţia de expertiză în atestare sunt  specialişti de  calificare superioară 

din ţară şi de peste hotare, care:  

 

a. deţin gradul ştiinţific de doctor habilitat şi titlul ştiinţific /ştiinţifico-didactic. În unele 

cazuri pot fi antrenaţi şi doctori în ştiinţe. 

 b. activează în instituţiile de învăţământ superior,  în cele de cercetare-dezvoltare sau în 

domenii adiacente cercetării ştiinţifice;    

 c. au lucrări ştiinţifice de valoare în domeniul de referinţă; publicaţii recunoscute la nivel 

internaţional; au participat sau participă  în proiecte naţionale/ internaţionale;  

 

d. au experienţă de activitate în cadrul seminarului ştiinţific de profil  şi∕sau ca referent 

oficial, ca membru al consiliului ştiinţific specializat; sunt abilitaţi cu dreptul de 

conducător de doctorat, au pregătit cel puţin un doctor în ştiinţe;  

 e. sunt personalităţi recunoscute de comunitatea ştiinţifică, dau dovadă de integritate, se 

evidenţiază prin competenţă, independenţă, imparţialitate şi probitate, au reputaţie şi un 

comportament etic onorabil;   

 f. nu sunt funcţionari/demnitari publici;  

 g. nu sunt conducătorii formaţiunilor politice;  

 h. nu fac parte din conducerea instituţiilor, seminarelor ştiinţifice de profil. 

d. să propună refacerea, reexaminarea, resusţinerea tezelor de doctorat ce nu corespund 

rigorilor CNAA;   

 
e. să invite, în caz de necesitate, la şedinţele comisiei de experţi: titularul dosarului de atestare, 

conducătorul /consultantul ştiinţific, referenţii oficiali, reprezentanţii instituţiilor care au depus 

dosarul de atestare, de abilitare în calitate de instituţie organizatoare de doctorat /postdoctorat, 

de instituire a consiliilor ştiinţifice specializate sau abilitarea cu dreptul de  conducător de 

doctorat, alte persoane care au atribuţie la problema discutată.   
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i. nu sunt membri ai Comisiei de atestare, Comisiei de acreditare a CNAA. 

      j. nu sunt în rudenie apropiată cu membrii Comisiei de atestare, Comisiei de 

acreditare, comisiilor de experţi, cu colaboratorii  CNAA.  

 

(4) În baza Registrului naţional al  experţilor şi altor documente aferente  se formează comisii de 

experţi specializate, prin concurs, şi comisii de experţi unificate  pentru un termen de 4 ani; se 

formează comisii de experţi ad-hoc  şi sunt antrenaţi în procesul de expertizare experţi cooptaţi,  

confidenţiali,  care nu sunt membri ai  comisiilor de experţi.   

(5) Selectarea prin concurs a experţilor în vederea includerii în comisiile de experţi specializate  o 

efectuează  comisiile de concurs, formate prin ordinul preşedintelui CNAA  din  câte 9-13 

specialişti  în domeniul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de calificare superioară.  

(6) Comisia de experţi unificată se formează de conducerea CNAA din membrii Comisiei de 

Atestare a  CNAA, specialişti în domeniile respective, precum şi din preşedinţii şi vicepreşedinţii 

comisiilor de experţi specializate.  

 

(7) Comisiile de experţi specializate şi unificate se aprobă de către Comisia de atestare a CNAA. 

 

(8) Comisiile de experţi ad-hoc, experţii cooptaţi şi confidenţiali se aprobă de către conducerea 

CNAA.  

 

 

 

(1) Comisiile de experţi specializate  sunt constituite din 11-15 membri, inclusiv preşedintele 

comisiei, vicepreşedintele şi secretarul ştiinţific.   

 

 

Art. 6. Componenţa comisiilor de experţi  

 

       k. nu au activat în componenţa comisiei de experţi  ultimele două termene consecutiv.   

  

  

(2) Numărul de membri  ai comisiei de experţi specializate din cadrul unei instituţii se recomandă 

să  nu depăşească 25% din numărul total al acesteia;  nu pot fi colaboratori ai aceleiași 

subdiviziuni (catedră, departament, laborator) a instituţiei.   

(3) În cazul în care într-o comisie de experţi   nu sunt specialişti pentru examinarea unor  dosare de 

atestare, preşedintele comisiei de experţi solicită conducerii CNAA  includerea în comisia de 

experţi  a  experţilor cooptaţi, aprobaţi prin ordinul preşedintelui CNAA. Experţii cooptaţi prezintă 

avizele şi îşi expus opiniile la  şedinţa comisiei de experţi respective.  

(4) Comisiile de experţi unificate sunt constituite din cel puţin 9 membri, inclusiv preşedintele, 

vicepreşedintele şi secretarul comisiei.  

(5) Preşedintele, vicepreşedintele și secretarul ştiinţific al comisiei de experţi nu pot fi din una și 

aceeași instituţie.  

(6) În funcţie de secretar al comisiei de experţi unificate poate fi numit un membru al comisiei de 

experţi specializate.  
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 Art. 7. Modul de examinare a documentelor şi  a dosarelor de atestare  

 (1) Comisiile de experţi  se întrunesc în şedinţe conform graficului  aprobat de conducerea 

CNAA, de regulă, cu cel puţin 12 zile înainte de şedinţa ordinară a Comisiei de Atestare. 

Şedinţele comisiilor de experţi durează până la două ore.   

(2) Agenda şedinţei comisiei de experţi se stabileşte de comun acord de către conducerea comisiei 

de experţi şi Direcţia de Atestare, conducerea CNAA.   

(3) În agenda şedinţei poate fi inclusă, la solicitarea conducerii CNAA, orice problemă legată de 

pregătirea şi atestarea cadrelor ştiinţifice /ştiinţifico-didactice de calificare superioară care ţine de 

competenţa comisiei respective.   

(4) Pentru fiecare problemă pusă la ordinea zilei preşedintele comisiei de experţi numeşte unul sau 

mai mulţi  experţi ai acesteia (în caz de formare a consiliului ştiinţific specializat obligatoriu 2-3 

experţi), care studiază detaliat subiectul, completează  Formularul comisiei de experţi şi îşi expun 

opiniile în şedinţa respectivă.  

(5) În calitate de expert nu poate fi nominalizată persoana care activează cu titularul dosarului de 

atestare examinat în aceeaşi subdiviziune  instituţională (catedră, departament, laborator) sau are 

lucrări publicate în comun cu acesta.  

 (6) Comisia de experţi ia decizie prin vot separat pentru fiecare chestiune pusă în discuţie şi 

aprobă Formularul comisiei de experţi cu recomandarea corespunzătoare pentru conducerea 

CNAA.  

 (7) În cazul  unor obiecţii serioase sau avize negative la dosarul de atestare, comisia de experţi 

poate  să invite pretendentul la şedinţa în care se va examina dosarul acestuia; în caz că 

pretendentul, fără motive obiective, nu se prezintă la şedinţă, comisia de experţi e în drept să 

decidă în lipsa acestuia.   

(8) Dosarul examinat şi apreciat pozitiv de comisia de experţi poate fi întors, de conducerea 

CNAA,  spre reexaminare în baza unor motive întemeiate.  

(9) În cazul în care comisia de experţi specializată a apreciat negativ  dosarul de atestare,  

conducerea CNAA poate să-l întoarcă spre reexaminare, poate organiza o expertiză confidenţială 

sau poate  să-l înainteze spre examinare în Comisia unificată, Comisia de Atestare.  

(10) Deciziile comisiei de experţi se iau prin vot deschis sau secret, dacă pentru ultimul mod de 

votare s-a pronunţat cel puţin unul din membrii comisiei.   

(11) Decizia comisiei este valabilă, dacă în şedinţă au fost prezenţi cel puţin 2/3 din membrii ei şi 

dacă pentru ea s-a pronunţat majoritatea simplă a participanţilor la vot.   

(12) La ședința Comisiei de experți au dreptul de a participa colaboratorii  Direcţiei de Atestare, 

conducerea CNAA, membrii Comisiei de Atestare, să-şi expună opinia argumentată în raport cu 

anumite probleme,  să participe în discuţii, fără drept de vot.  

(13) Dosarele de atestare se examinează în comisiile de experţi în termen de până la 3 luni.   
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(14) Dacă există suspiciuni referitor la calitatea dosarului de atestare, comisia de experţi  poate să 

recomande conducerii CNAA   expertizarea  confidenţială a dosarului respectiv.   

(15) Pentru examinarea dosarului de atestare conducerii CNAA desemnează experţii confidenţiali, 

nu mai puţin de 3,  cărora  li se transmit materialele necesare şi se stabileşte termenul  expertizării. 

Avizele experţilor confidenţiali se prezintă conducerii CNAA.   

(16) Dosarele de atestare la care aprecierile sunt contradictorii se examinează suplimentar de cel 

puţin 3 membri ai Comisiei de Atestare, care elaborează avize şi le prezintă în şedinţa Comisiei de 

Atestare.   

Art.8. Monitorizarea  activităţii comisiilor de experţi  

 (1) Conducerea CNAA,  Direcţia de Atestare monitorizează activitatea comisiilor de experţi şi  

acordă asistenţă metodologică. Consultantul Direcţiei de Atestare  verifică respectarea agendei 

şedinţei şi corectitudinea elaborării procesului-verbal al şedinţei, duce evidenţa prezenţei 

membrilor comisiei de experţi la şedinţe  şi este responsabil  de  prezentarea  la timp de către 

conducerea comisiei de experţi a proceselor-verbale ale şedinţelor.   

(2) Suportul metodologic şi informaţional  în desfăşurarea activităţii comisiilor de experţi  este 

asigurat de CNAA.  

Art. 9.  Responsabilitățile experţilor  

 

(1) Comisiile de experţi  şi experţii CNAA poartă întreaga răspundere pentru calitatea şi 

obiectivitatea expertizelor efectuate şi pentru recomandările formulate.     

 

(2) Expertul CNAA nu poate beneficia de statutul său în interes personal şi nu are dreptul să 

lezeze prin acţiunile sale prestigiul comisiei de experţi sau al CNAA.  

(3) Expertul în atestare poate fi penalizat în următoarele cazuri:  

 a. lipsa nemotivată de 2 ori  de la  şedinţele comisiei de experţi pe parcursul unui an 

calendaristic duce la avertizare, mai mult de 2 ori duce la  excluderea din componenţa 

comisiei respective şi retragerea dreptului de expert al CNAA;   

 b. încălcarea deontologiei profesionale (avertizare);  

 c. face expertiza prin aprecieri subiective, fără argumente convingătoare (avertizare);  

 

d. nu prezintă la timp în CNAA materialele solicitate (atenţionare);  

 e. comite repetat anumite greşeli în evaluarea şi aprecierea dosarului (atenţionare sau 

avertizare);  

 f. dă dovadă  de atitudine arbitrară, voluntarism (avertizare);  

 g. divulgă informaţiile de serviciu (avertizare sau excludere din componenţa comisiei 

de experţi).  

 (4) Membrul comisiei de experţi  poate fi revocat de către Comisia de Atestare a CNAA la 

propunerea conducerii CNAA. Persoana revocată se exclude din Registrul naţional al experţilor.  
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(5) În cazul promovării  unor decizii neîntemeiate,  comisia de experţi  se avertizează. În cazul  a 

trei avertizări,  conducerea CNAA  iniţiază dizolvarea comisiei de experţi.  

Art. 10. Remunerarea experţilor CNAA  

  

(1) CNAA încheie cu fiecare expert în parte contract de muncă.   

  

(2) Experţii CNAA sunt remuneraţi în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 

nr.481 din 30.05.2005 cu privire la cuantumul plăţilor, normativelor pentru serviciile de evaluare 

şi acreditare şi modul de constituire şi gestionare a mijloacelor speciale ale Consiliului Naţional 

pentru Acreditare şi Atestare, Monitorul Oficial 77-79/03.06.05, art. 537, modificat prin Hotărârea 

de Guvern  nr. 918 din 30.07.2008, Monitorul Oficial 145-151 / 08.08.08, art. 928.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



9 

 

ANEXA 1 

 

FIŞA  EXPERTULUI ÎN ATESTARE  

Data completării ___________________________________ 

Nume, prenume ___________________________________________________________________ 

Data şi anul naşterii _________________________________ 

Tel. serviciu__________________mobil_________________ 

e-mail_______________________ 

Gradul ştiinţific, anul  conferirii ______________________________________________________ 

Titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic, anul conferirii _________________________________________ 

Instituţia de învăţământ superior/de cercetare-inovare, funcţia________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Specialitatea, anul abilitării cu dreptul de conducător de doctorat 

_________________________________________________________________________________ 

Vechimea  în activitatea ştiinţifică /ştiinţifico-didactică ____________________________________ 

 

 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ DATE 

1. Publicaţii ştiinţifice (nr.) 

1.1.Publicaţii  ISI /SCOPUS 

1.2. Publicaţii  în reviste recenzate din 

străinătate 

1.3.Publicaţii în reviste recenzate 

naţionale 

 

2. Brevete (nr.)  

3. Proiecte de cercetare internaţionale 

/naţionale (nr.) 

 

4. Activitate ca membru al SŞP, 

referent oficial, membru al CŞS (nr.) 

 

5. Pregătirea  cadrelor ştiinţifice de 

calificare superioară: doctori /doctori 

habilitaţi (nr.) 

 

 

 

Se anexează: 

 

 Lista publicaţiilor ştiinţifice şi a proiectelor 

 

 

 




