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HOTĂRÂ
ÂRE nr. AT-5
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din 9 occtombrie 2014
4
referitor la
l modificareea şi completa
area Regulam
mentului privinnd funcţionarrea
conssiliilor ştiinţifi
fice specializate şi conferireea gradelor şttiinţifice şi
titllurilor ştiinţifi
fice şi ştiinţificco-didactice în
î Republica M
Moldova
În temeiuul art. 104 lit.. n) din Codull cu privire la
a ştiinţă şi inovare al Repubblicii Moldova
a nr. 259-XV din
15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Reppublicii Moldo
ova, 30.07.2004, nr. 125-1229, art. 663), cu
c modificărille şi
completărilee ulterioare, Comisia
C
de ateestare a cadrellor ştiinţifice şi
ş ştiinţifico-ddidactice a Con
nsiliului Naţioonal
pentru Acreditare şi Atesttare HOTĂRĂ
ĂŞTE:
Se modiifică şi se com
mpletează Reegulamentul privind
p
funcţio
onarea consilliilor ştiinţificce specializatte şi
conferirea gradelor
g
ştiinţţifice şi titlurillor ştiinţifice şi
ş ştiinţifico-didactice în Rep
epublica Mold
dova, aprobat prin
p
Hotărârea Comisiei
C
de atestare a CNA
AA din 25.11.2
2004, proces-verbal nr.1 (M
Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 188.04.2008, nr. 78-79, art. 2339), cu modifiicările şi comp
pletările ulteriioare, după cu
um urmează:
1.
L titlul II. Insstituirea, form
La
marea şi funcţionarea Co
onsiliilor ştiinnţifice speciallizate, punctu
ul 6,
lit. a)
Se anuleează prevedereea: „completânnd formularull Opinia memb
brului CŞS la examinarea prealabilă
p
a tezei
t
de doctorat (Formularul 16).”
1
2.
L titlul V. Conferirea titlu
La
urilor ştiinţifice/ştiinţifico--didactice, puunctul 11, lit. a¹)
fraza „ perioada
p
(cel puţin
p
1 an) de deţinere prin concurs a fun
ncţiei de confe
ferenţiar univeersitar / cercetător
ştiinţific supperior sau prrofesor univeersitar / cerceetător ştiinţific coordonatoor poate să fie
f calculată prin
p
cumularea termenelor
t
de ocupare prinn concurs a fu
uncţiei respective continuu în diferite in
nstituţii. Senattul /
Consiliul ştiiinţific al instiituţiei care reccomandă preteendentul la tittlul ştiinţifico--didactic deciide dacă va luua în
considerare termenul de ocupare prin concurs a fun
ncţiei didacticce în alte instiituţii; [compleetat în baza Hot.
H
CA din 22.112.2011]”
se înlocuuieşte cu:
a¹) periooada (de cel pu
uţin 1 an) de oocupare prin concurs/
c
atestaare sau numiree (în cazul perrsoanelor de
vârstă pensionară) a funcţţiei de confereenţiar universiitar /cercetătorr ştiinţific supperior sau proffesor universittar
/cercetător ştiinţific
ş
coord
donator sau dee deţinere prin
n concurs/atesttare/numire a unei funcţii su
uperioare
acestora se calculează
c
prin
n cumularea cconsecutivă a termenelor dee ocupare a fun
uncţiei respective în diferite
instituţii. [ccompletat în baza
b
Hot. CA ddin 09.10.201
14]
Hotărâreea se publică pe
p site-ul www
w.cnaa.md.
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