CONS
SILIUL NA
AŢIONAL PENTRU ACREDIT
TARE ŞI AT
TESTARE
E
Addresa: Bd. Ştefan
Ş
cel Mare,
M
180, eet.10, bir. 10
001, MD200
04, Chişinăuu, Republicca Moldova
Telefonn : (373 22) 296271; F
Fax (373 22)) 296271; e-mail: info
fo@cnaa.gov
v.md
H O T Ă R Â R E A nr. AT 3/7
din 29 ma
ai 2014
referittoare la completarea Regulamen
ntului cu prrivire la funncţionarea consiliilor
ştiiinţifice speccializate şi conferirea
c
ggradelor ştiiinţifice şi a titlurilor şştiinţifice şii ştiinţificodidactiice în Repu
ublica Mold
dova
1. Se coompletează Regulamenntul cu prrivire la funcţionarea
fu
a consiliiilor ştiinţiffice
speciaalizate şi coonferirea gradelor
g
ştiiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didacticee în
Repubblica Moldova, Titlul II,
I pct.5, litt. g1): propo
oziţia „Prezenţa cetăţeaanului străin
n în calitatee de
referennt oficial înn şedinţa Consiliului
C
poate fi asigurată în regim on--line” va av
vea următoorul
cuprinns „Prezenţaa cetăţeanului străin în calitate de referent oficial sau m
membru al CŞS
C în şediinţa
Consilliului poate fi asiguratăă în regim oon-line” şi se va comp
pleta în conttinuare cu următorul
u
teext:
„Pot p
participa în
n şedinţa de
d susţinerre a tezei de
d doctor /d
doctor habbilitat on-liine şi cetăţeni
nativi aflaţi în deplasare
d
de
d lungă du
urată /pe motiv
m
de bo
oală, dar nnu mai mu
ult de 2/3 din
d
numărul total al
a membrilor CŞS şi doar unu
ul din referrenţi, în caazul prezen
nţei celorlaalţi
refereenţi oficiali””.
2. Se comppletează Reegulamentull cu privire la funcţiona
area consilliilor ştiinţiffice
speciaalizate şi connferirea gra
adelor ştiinţţifice şi a tittlurilor ştiin
nţifice şi ştiiinţifico-dida
actice în
Repubblica Moldova, Titlul III, pct. 9 cu
u lit. g) şi h) cu textull: „Lucrărilee ştiinţifice vor fi
publiccate cu cel puţin
p
o lună înainte de îînceperea prrocedurii dee examinare
re a tezei de doctorat înn
şedinţaa unităţii prrimare de ceercetare”.
H
Hotărârea Comisiei
C
de Atestare a CNAA intră în vigoaree la data adooptării.
P
Prezenta hootărâre se pu
ublică pe sitte-ul CNAA
A (www.cnaaa.md).

P
Preşedinte al
a Consiliulu
ui Naţional
p
pentru Acreeditare şi Attestare,
aacademician
n

S
Secretar ştiiinţific,
d
doctor habillitat, conferenţiar univeersitar

Valeriu CA
ANŢER,

Aliona GRATI
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H O T Ă R Â R E A nr. AT 3/8
din 29 ma
ai 2014
cu
u privire la echivalareea gradelor ştiinţifice
ÎÎn baza Coodului cu privire la şttiinţă şi ino
ovare al Reepublicii M
Moldova, Seecţiunea a 3-a,
3
articollul 104, liit. a); d); Regulamenntului cu privire
p
la funcţionarrea consiliiilor ştiinţiffice
speciaalizate şi coonferirea gradelor
g
ştiiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didacticee în
Repubblica Moldoova, titlul IX
X, art.15, litt. a); Nomeenclatoruluii specialităţţilor ştiinţiffice (Hotărâârea
Guverrnului nr. 1999
1
din 13
3 martie 20013) şi Racordării prrocesului de conferiree/confirmaree a
gradellor ştiinţificce (Hotărâreea AT1/4 dinn 13.02. 2014) Comisia de Atestaare a gradelor ştiinţificee şi
ştiinţiffico-didacticce HOTĂR
RĂŞTE:
S
Se echivaalează gradele ştiinţţifice conferite/confirrmate în baza No
omenclatoruului
speciaalităţilor ştiinţifice, aprrobat prin H
Hotărârea de
d Guvern nr.
n 1025 dinn 14 septem
mbrie 2004, cu
gradelle ştiinţificee conferite/cconfirmate în baza No
omenclatoru
ului specialiităţilor ştiin
nţifice, aproobat
prin H
Hotărârea dee Guvern nr.. 1999 din 113 martie 20
013.
H
Hotărârea Comisiei
C
de Atestare a CNAA intră în vigoaree la data adooptării.
D
Documentuul de echivallare se anexxează.
P
Prezenta hootărâre se pu
ublică pe sitte-ul CNAA
A (www.cnaaa.md).
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