Acte ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Regulamentului
cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate
şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice
şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova
În temeiul art. 104, lit. a), n) şi p) 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 şi ştiinţifico-didactice
a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare
HOTĂRĂŞTE:
1. Se modifică şi se completează Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice
specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în
Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţificodidactice a CNAA din 25.11.2004, proces-verbal nr.1 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
18.04.2008, nr.78-79, art.239), cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
1) La punctul 5, litera h), după cuvintele „cu grad de doctor habilitat”, se completează cu cuvintele
„sau cu grad de doctor în ştiinţe secundat de titlul de profesor universitar / profesor cercetător”.
2) Punctul 9:
Litera g) va avea următorul cuprins:
„g) la prezentarea tezei de doctor pretendentul trebuie să dispună de cel puţin 5 lucrări ştiinţifice
publicate la tema tezei, inclusiv:
• 2 articole de fond (fiecare de cel puţin 0,33 c.a.) în reviste ştiinţifice cu recenzenţi (din lista
revistelor internaţionale cotate ISI, revistelor din străinătate recunoscute şi revistelor din Registrul
naţional al revistelor ştiinţifice), copiile lor fiind prezentate la CNAA la solicitarea formării consiliului
ştiinţific specializat;
• 2 publicaţii fără coautori;
• 1-2 comunicări la foruri ştiinţifice de specialitate, inclusiv unul internaţional.
Volumul total al publicaţiilor ştiinţifice – cel puţin 2,0 c.a.”;
se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
„h) teza de doctor habilitat trebuie să aibă la bază cel puţin 20 lucrări ştiinţifice la tema acesteia,
publicate după susţinerea tezei de doctor, inclusiv:
• monografie monoautor de cel puţin 8,0 c.a. sau 2 monografii cu mai mulţi autori de cel puţin 8,0
c.a. fiecare şi/sau 1 articol de sinteză (cel puţin 1,0 c.a.) în revistă ştiinţifică internaţională cotată ISI sau 2
articole de sinteză (fiecare de cel puţin 1,0 c.a.) în reviste naţionale de categoria A, B sau 3 articole de
sinteză (fiecare de cel puţin 1,0 c.a.) în reviste naţionale de categoria C.
Monografiile trebuie să fie recomandate spre editare de consiliile ştiinţifice sau senatele instituţiilor
acreditate la profilurile de cercetare corespunzătoare;
• cel puţin 8 articole (fiecare de cel puţin 0,5 c.a.) publicate în reviste ştiinţifice cu recenzenţi din
listele revistelor internaţionale cotate ISI, revistelor din străinătate recunoscute şi revistelor din Registrul
naţional al revistelor ştiinţifice (copiile se prezintă la CNAA la solicitarea formării consiliului ştiinţific
specializat);
• 5 lucrări publicate fără coautori;
• cel puţin 5 comunicări la foruri ştiinţifice internaţionale de specialitate publicate, dintre care 1
raport în şedinţa plenară şi 2 rapoarte monoautor.
Volumul total al publicaţiilor ştiinţifice – cel puţin 10 c.a.”.
3) La titlul Instituţia de experţi a CNAA, punctul 13 se completează cu literele e) şi f) care vor avea
următorul conţinut:
„ e) numărul membrilor comisiei de experţi în domeniu propuşi de aceeaşi instituţie, nu poate depăşi, de
regulă, 1/3 din numărul total de membri ai comisiei. Membrii comisiei de experţi care reprezintă aceeaşi

instituţie, nu pot fi colaboratori ai aceleaşi subdiviziuni ai instituţiei date. Preşedintele, vicepreşedintele şi
secretarul ştiinţific ai comisiei de experţi nu pot fi angajaţi ai aceleaşi instituţii;
f) nu pot fi numiţi în calitate de membri ai comisiei de experţi în domeniu:
• Preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul ştiinţific ai Consiliului Naţional pentru Acreditare şi
Atestare;
• Membrii Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a CNAA;
• Membrii Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a CNAA;
• Funcţionarii aparatului administrativ al CNAA;
• Preşedinţii şi secretarii ştiinţifici ai consiliilor ştiinţifice specializate;
• Preşedinţii şi secretarii ştiinţifici ai seminarelor ştiinţifice de profil;
• Conducătorii autorităţilor din administraţia publică centrală şi locală;”
Litera g) se completează în final cu textul:
„ . Membrul comisiei de experţi nu este în drept să efectueze expertiza tezei de doctor sau doctor habilitat,
dacă acesta este:
• Conducătorul instituţiei, în care a fost elaborată teza sau colaboratorul subdiviziunii în care
activează sau a elaborat teza pretendentul;
• Coautorul publicaţiilor ştiinţifice ale pretendentului sau coexecutorul temelor cercetărilor
ştiinţifice în cadrul cărora pretendentul a realizat studii incluse în teză,
• Expertul tezei de doctor sau doctor habilitat în cadrul seminarului ştiinţific de profil;
• Referentul oficial al tezei sau membrul consiliului ştiinţific specializat în care a fost susţinută
teza;
• Conducătorul ştiinţific (consultantul ştiinţific) al pretendentului, precum şi în cazul în care
membrul comisiei de experţi este soţul (soţia), se află în relaţii înrudite prin sânge sau adopţie
(părinţi, copii, fraţii, surori, bunici, nepoţi, unchi, mătuşe) sau relaţii de rudenie prin afinitate
(cumnat, cumnată, socru, soacră, ginere, noră) cu pretendentul sau conducătorul ştiinţific
(consultantul ştiinţific) al acestuia;”
literele e), f), g) şi h) vor deveni respectiv literele g), h), i) şi j).
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.
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