
 

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

 
HOTĂRÎREA  nr. AT 7/3-2  

din 20 decembrie 2012 
 

cu privire la crearea Registrului online al doctorandului 
 

În temeiul prevederilor art.104 al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr.259 din 15.07.2004, 
Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA HOTĂRĂŞTE:   
 

1. Se aprobă crearea Registrului online al doctorandului. 

2. Se aprobă fişele de evidenţă ale activităţilor doctorandului, conform anexei 1, care vor  constitui 
conţinutul de bază al registrului online al doctorandului. 

3. Direcţia politici şi monitorizare doctorat a CNAA va elabora, împreună cu specialişti în domeniul 
tehnologiilor informaţionale, în termen de 3 luni, concepţia şi cerinţele tehnice ale Registrului online al 
doctorandului. 

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

Preşedinte,                                 
academician                                                                                             Valeriu CANŢER 
 
 
   
                                       

Secretar ştiinţific,                
profesor universitar                                                                                Gheorghe GLADCHI 
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Anexă 

la Hotărârea  nr. AT 7/3-2 din 20 decembrie 2012 
cu privire la crearea Registrului online al doctorandului 

 
Fişele de evidenţă a activităţilor doctorandului 

 
1. Fişa cu informaţii generale despre doctorand 

 

Şcoala doctorală / instituţia organizatoare de doctorat 

 

R E G I S T R U L 

doctorandului 
 Numele __________________________________________________________ 

Prenumele________________________________________________________ 

Data înmatriculării_________________________________________________ 

Forma de învăţământ _______________________________________________ 

Conducătorul de doctorat____________________________________________ 

Specialitatea______________________________________________________ 

Tema tezei de doctorat______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Fişa de evidenţă a participării la cursurile de studii  
Nr. 

 
Denumirea cursului  Numărul de ore 

/ curs 
Perioada 

desfăşurării 
Calificative Note / 

confirmări 
 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
Cursurile de studii pot fi cursuri obligatorii şi cursuri opţionale, stabilite de către instituţia organizatoare 
de doctorat, care acoperă: 

• Cunoştinţe avansate în domeniul specialităţii ştiinţifice; 
• Metode moderne de cercetare; 
• Managementul cercetării ştiinţifice / proiectelor; 
• Autoratul ştiinţific; 
• Etica şi deontologia profesională; 
• Dreptul proprietăţii intelectuale; 
• Leadershipul şi lucrul în echipă; 
• Limba străină; 
• Tehnologii informaţionale şi de comunicare ş.a. 
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3. Fişa de evidenţă a şedinţelor cu conducătorul ştiinţific* 
Nr. Data / perioada Tipul de activitate Numărul de ore Note / confirmări 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

* Frecvenţa înregistrării şedinţelor va fi decisă de instituţia organizatoare de doctorat 
 
 
4. Fişa de evidenţă a activităţilor complementare în cadrul instituţiei organizatoare de doctorat 
Nr. Denumirea activităţii  Numărul de ore  Data / perioada 

desfăşurării 
Note / confirmări  

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Lista activităţilor complementare eligibile include: 

• Susţinerea rapoartelor ştiinţifice (referatelor de doctorat); 
• Prezentarea lucrărilor în cadrul seminarelor ştiinţifice sau reuniunilor doctoranzilor din cadrul 

şcolii doctorale;  
• Participarea la susţinerea publică a unor teze de doctorat şi a unor referate de doctorat din cadrul 

domeniului de doctorat; 
• Participarea la organizarea şi desfăşurarea de evenimente ştiinţifice (conferinţe, congrese, sesiuni 

ştiinţifice etc.); 
• Activităţi didactice; 
• Alte activităţi specifice domeniului, la alegerea instituţiei organizatoare de doctorat (eg., activităţi 

de laborator, în staţii experimentale, în bibliotecă etc.). 
 
 
5. Fişa de evidenţă a lucrărilor (publicaţiilor) ştiinţifice 
Nr. Denumirea publicaţiei Tipul Locul / denumirea 

revistei, culegerii etc. 
Coautori Volumul Note / 

confirmări
 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
Lista lucrărilor (publicaţiilor) ştiinţifice eligibile: 

• Articole publicate în reviste incluse în bazele de date ISI sau SCOPUS; 
• Articole publicate în alte reviste de peste hotare, acreditate la nivel naţional şi/sau incluse în alte 

baze de date internaţionale; 
• Articole publicate în reviste naţionale de categoria B; 
• Articole publicate în reviste naţionale de categoria C; 
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• Monografii (capitole în monografii) publicate peste hotare în ediţii prestigioase; 
• Monografii (capitole în monografii) publicate în ţară; 
• Brevete obţinute la principalele oficii de brevetare din lume (EPO, USPTO şi JPO); 
• Brevete obţinute la AGEPI; 
• Rezultate aplicative documentate ale cercetării (metode, procedee, materiale, tehnologii, substanţe, 

soft-uri, soiuri, rase etc.); 
• Alte publicaţii, la alegerea şcolii doctorale (cu excepţia lucrărilor conferinţelor ştiinţifice). 

 
6. Fişa de evidenţă a participării la evenimente ştiinţifice 
Nr. Denumirea lucrării / 

prezentării 
Tipul 

evenimen-
tului 

Denumirea 
culegerii 
publicate 

Coautori Volumul Note / 
confirmări 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
Lista activităţilor eligibile de participare la evenimente ştiinţifice: 

• Participare / publicare lucrare în culegere la conferinţe peste hotare organizate de societăţile 
ştiinţifice internaţionale sau europene din domeniu; 

• Participare / publicare lucrare în culegere la alte conferinţe peste hotare; 
• Participare / publicare lucrare în culegere la conferinţe internaţionale din Republica Moldova; 
• Participare / publicare lucrare în culegere la alte conferinţe ştiinţifice în Republica; 
• Participare cu raport la conferinţele menţionate mai sus / fără publicare lucrare în culegere; 
• Participare fără raport la conferinţe ştiinţifice internaţionale; 
• Participarea la alte evenimente ştiinţifice, la alegerea şcolii doctorale. 

 
7. Fişa de evidenţă a stagierilor efectuate 

Nr. Denumirea instituţiei în care a 
fost efectuată stagierea 

Perioada de 
desfăşurare 

Rezultate ale stagierii Note / 
confrmări 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
Lista stagierilor eligibile: 

• Stagiere într-un centru ştiinţific din UE, SUA, Japonia, alte state OECD, pe un termen de peste 7 
zile; 

• Stagiere în alte centre ştiinţifice de peste hotare, pe un termen de peste 7 zile; 
• Vizite de documentare peste hotare; 
• Stagiere în instituţii ştiinţifice şi de alt profil din ţară, cu o durată de peste 7 zile; 
• Alte tipuri de stagieri, la decizia instituţiei organizatoare de doctorat. 
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8. Fişa de evidenţă a participării în proiecte  
Nr. Denumirea proiectului Entitatea 

finanţatoare 
Perioada de 
desfăşurare 

Rolul 
doctorandului în 

proiect 

Note / 
confirmări

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
Lista activităţilor eligibile de participare în proiecte de cercetare: 

• Participare în proiecte din cadrul PC7; 
• Participare în alte proiecte ştiinţifice internaţionale; 
• Participare în proiecte ştiinţifice naţionale; 
• Participare în alte proiecte specifice domeniului, la alegerea instituţiei organizatoare de doctorat. 

 
9. Fişa de evidenţă a activităţilor de valorificare a rezultatelor cercetării 

Nr. Denumirea activităţii Data / perioada de 
desfăşurare 

Locul desfăşurării / 
publicării / prezentării 

Note / 
confirmări

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Lista activităţilor eligibile de valorificare a rezultatelor cercetării: 

• Elaborarea de materiale didactice (curs, suport de curs, culegere de texte etc.); 
• Consultanţă de specialitate in domeniul de cercetare pentru diverse instituţii publice şi/ sau private 

(ex. centre de cercetare, ministere, agenţii, firme, ONG-uri etc.); 
• Consultanţă în vederea propunerii unor politici publice sau a unor recomandări legislative rezultate 

în urma cercetărilor efectuate; 
• Alte recomandări ştiinţifico-practice documentate; 
• Interviuri acordate unor posturi de radio şi/ sau TV pe o temă legată de activitatea de cercetare; 
• Participări la emisiuni tematice in care se discută aspecte legate de domeniul de cercetare abordat; 
• Articole de popularizare, destinate publicului larg, in care sunt abordate teme specifice care au 

legătură cu cercetarea intreprinsă de doctoranzi; 
• Blog-uri de autor sau tematice în care doctoranzii pot prezenta unele aspecte mai puţin tehnice ale 

cercetării lor; 
• Alte moduri de valorificare a rezultatelor cercetării specifice domeniului, la alegerea instituţiei 

organizatoare de doctorat. 
 
Note:  
1. Toate activităţile incluse vor fi confirmate prin documente, care se vor anexa la fişă (ex., copii ale 
publicaţiilor, semnătura conducătorului de doctorat, linkuri la documente web etc.) sau va indica 
informaţii după care va putea fi identificat;  
2. Instituţiile organizatoare de doctorat vor putea modifica / completa lista activităţilor pe care doctoranzii 
sun obligaţi să le înscrie în Registru; 
3. În ultima coloană de la fiecare fişă va exista posibilitatea ataşării documentelor. 


