
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

HOTĂRÎREA  nr. AT 4/6-2 din 07 iulie 2015 

 

cu privire la modificările în Regulamentul privind abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat 

  

În temeiul art. 104 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 

15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 30.07.2004, nr. 125-129, art. 663), cu 

modificările  şi completările ulterioare, Comisia de atestare a cadrelor  ştiinţifice şiştiinţifico-didactice 

a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:   

 

1. Se modifică Regulamentul privind abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat, aprobat prin 

otărârea Comisiei de Atestare nr. AT 5/8-2 din 09.10.2014, după cum urmează: 

- în p.10 subpunctul b) se exclude, iar subpunctele c-f îşi schimbă numerotarea, respectiv, în d-e; 

- în p.28 sintagma de la sfârşitul propoziţiei „IOD abilitată cu acest drept la specialitatea respectivă” 

se înlocuieşte cu sintagma “instituţie acreditată din sfera ştiinţei şi inovării”;  

- în p.31 sintagma „neabilitată ca IOD la profilul şi specialitatea solicitată” se înlocuieşte cu sintagma 

„neacreditată ca organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării”, sintagma „organizaţii abilitate ca IOD la 

profilul respectiv” se înlocuieşte cu sintagma „organizaţii acreditate în sfera ştiinţei şi inovării”, iar 

sintagma „instituţia abilitată” se înlocuieşte cu sintagma „instituţia acreditată”; 

- p.34 a) se expune în următoarea redacţie „a) verificarea acreditării instituţiei care a înaintat dosarul 

în calitate de organizaţie în sfera ştiinţei şi inovării”; 

- în p.36 b) sintagma „care nu este abilitată ca IOD la specialitatea respectivă” se înlocuieşte cu 

sintagma „care nu este acreditată în sfera ştiinţei şi inovării”; 

- în pp. 20-24, 29, 32, 37, 50, 52, 53, 57 sintagma „IOD” se înlocuieşte cu sintagma „instituţie 

acreditată în sfera ştiinţei şi inovării”. 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.  

 

3. Hotărârea se publică pe site-ul www.cnaa.md 

 

 

 

Preşedinte,                

academician                                                                                             Valeriu CANŢER  

                                        

Secretar ştiinţific,               

dr. hab., conf.univ.                                                                                   Aliona GRATI  

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

Telefon : (373 22) 29.62.71;  Fax (373 22) 29.62.71;  www.cnaa.md  e-mail:  info@cnaa.gov.md 
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