
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

HOTĂRÎREA  nr. AT 6/2-2 din 15 noiembrie 2012 
 

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind abilitarea cu dreptul de conducător 
(consultant) de doctorat (postdoctorat) 

  
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) şi a 
punctelor 7-12 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi 
postdoctoratului, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.173 din 18 februarie 
2008 (Monitorul Oficial al Republici Moldova, 29 februarie.2008, nr. 42 - 44, art. 252), cu 
modificările  şi completările ulterioare, Comisia de atestare a cadrelor  ştiinţifice şiştiinţifico-
didactice a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:   

 
1. Se modifică şi se completează Regulamentul privind abilitarea cu dreptul de conducător 
(consultant) de doctorat (postdoctorat), aprobat prin Hotărârea Comisiei de atestare a CNAA nr. AT 
2/6 din 31 martie 2011, după cum urmează: 
- Punctul 9, alin.a) se va expune în următoarea redacţie: “cel puţin 5 lucrări ştiinţifice (inclusiv 
brevete de invenţie, certificate de soiuri de plante, de rase de animale, de softuri), din care minim 3 
articole în reviste acreditate la nivel naţional sau incluse în baze de date internaţionale.” 
- Punctul 11 se va expune în următoarea redacţie: „Deţinătorii gradului ştiinţific de doctor pot fi 
abilitaţi cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat la maxim două specialităţi ştiinţifice în 
cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea curentă, confirmată prin lucrări ştiinţifice, şi au dreptul de a fi 
conducători (consultanţi) numai la tezele de doctor în ştiinţe. Se permite abilitarea la a doua 
specialitate, în condiţiile îndeplinirii cerinţelor stipulate în pct. 9 alin. (3) şi (4) ale Regulamentului, 
în următoarele cazuri: 
a) a doua specialitate este adiacentă, iar pretendentul deţine lucrări ştiinţifice de valoare publicate la 
această specialitate; 
b) pretendentul realizează studii multidisciplinare sau interdisciplinare, care se referă la ambele 
specialităţi, reflectate în lucrări ştiinţifice de valoare publicate.”  
- Punctul 12 se va expune în următoarea redacţie: „Deţinătorii gradului ştiinţific de doctor habilitat 
pot fi abilitaţi cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat (postdoctorat) la maxim 4 
specialităţi ştiinţifice, în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea curentă, confirmată prin lucrări 
ştiinţifice, cu condiţia ca cerinţele stipulate în pct. 9 alin. (3) şi (4) ale Regulamentului să fie 
îndeplinite pentru fiecare specialitate în parte. Se permite abilitarea la a patra specialitate în 
următoarele cazuri: 
a) a 4 specialitate este adiacentă uneia din cele 3 specialităţi la care este abilitat pretendentul, iar 
acesta deţine lucrări ştiinţifice de valoare publicate la această specialitate; 
b) pretendentul realizează studii multidisciplinare sau interdisciplinare, care se referă la minim 2 din 
cele 4 specialităţi, reflectate în lucrări ştiinţifice de valoare publicate.” 
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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,               
profesor universitar                                                                                Gheorghe GLADCHI 

 


