
C

           

 
al Re
cadre
inova
şi co
aprob
ulteri
ştiinţi
 

octom
în dre
autor

speci
Mold
Mold

califi
regul
teoret
conţin
major

C
COMISIA D

ad
Te

               
   

cu privir

În confor
epublicii Mo
elor ştiinţific
are al Repub
onferirea gra
bat prin Hot
ioare, în baz
ifice şi ştiinţ

Se respin
mbrie 2014 c
ept „Evoluţia
r Pleşu Tiberi

Temei: S
ializate şi co
dova: tema t
dova şi cu ten

Se încalc
icare: nouta
lamentare şi 
tice propuse
nutului, lucr
ritate, materi

 
Prezenta h
 
Direcţia A

Preşedinte
pentru Acr
academicia

Secretar şt
dr. hab., c

 
 
 
 

CONSILIUL
DE ATESTA

dresa: Bd. Ştefa
elefon : (373 22

re la respinge

rmitate cu art
oldova (Mon
ce şi ştiinţific
blicii Moldov
adelor ştiinţ
tărârea CNA
za concluzii
ţifico-didacti

nge demersul
cu privire la 
a parlamenta
iu, fără drept
Se încalcă p
onferirea gra
tezei nu est
ndinţele ştiin
că p.16 din R
atea științif
denumirii te

e de autor 
rarea nu co
ialul expus s

hotărâre intr

Atestare a CN

ele Consiliul
reditare şi A
an   

tiinţific,       
onf. univ.    

L NAŢIONA
ARE A CAD

an cel Mare, 18
) 296271; Fax (

H O
d

erea solicită

ticolele 103,
nitorul Ofici
co-didactice 
va), cu Regu
ţifice şi titlu
AA din 25.
ilor şi propu
ce HOTĂRĂ

l Senatului U
formarea Co

arismului în 
tul de a reven
p.8(a) din R
adelor ştiinţ
te corelată c

nţei mondiale
Regulamentu

fică, scopul 
ezei, astfel ce
nu ilustreaz

orespunde sp
e referă la sp

ră în vigoare 

NAA (dna pr

lui Naţional
Atestare,      

 

             
                    

   

AL PENTRU
DRELOR ŞT

80, et.10, bir. 10
(373 22) 29627

O T Ă R Â R
din 23 decem
ării de forma

, alin. (1) şi 
ial, nr.125-1
de înaltă ca

ulamentul pri
urilor ştiinţif
11.2004 (pr
unerilor Com
ĂŞTE:  

Universităţii
onsiliului Şt
România” l

ni asupra ace
Regulamentu
ţifice şi titlu
cu direcţiile

e.  
ul atestării cși obiectiv
ercetarea nu 
ză importanţ
pecialității 5
pecialitatea 5

la data adop

rof. Tatiana C

                   

                   

U ACREDIT
TIINŢIFICE

001, MD2004, C
71; www.cnaa.m

R E A nr. 7/1
mbrie 2014 
are a consiliu

104, lit. r) d
129 din 30 
lificare (Ane
ivind funcţio
fice şi ştiinţ
oces-verbal 
misiei de ex

Libere Inte
iinţific Spec
la specialitate
estei cercetăr

ul cu privire
rilor ştiinţifi

e prioritare 

cadrelor ştii
vele nu su
demonstreaz
ţa aportului 
551.01. Teor
552.01. Drep

ptării şi se pu

Callo) va mo

        
   

     
                   

TARE ŞI AT
E ŞI ŞTIINŢ

Chişinău, Repub
md; e-mail: info

1.1  

ului ştiinţific

in Codul cu 
iulie 2004), 
exa nr. 3 la C
onarea consi
ţifico-didacti
nr.1), cu m

xperţi, Comi

rnaţionale d
ializat pentru
ea 551.01. T
ri. 
e la funcţion
fice şi ştiinţif
de cercetare

inţifice şi şti
unt formulat
ză originalita
la ştiinţă a

ria generală
pt constituțio
blică pe site-

onitoriza exe

 

                 V

                A

TESTARE 
ŢIFICO-DID

ublica Moldova 
o@cnaa.gov.md

c specializat 

privire la şt
cu Regulam

Codul cu priv
iliilor ştiinţif
ice în Repu

modificările 
misia de ates

din Moldova 
ru susţinerea 
Teoria gener

narea consi
ifico-didactic
e-dezvoltare 

iinţifico-dida
te corespun
ate ştiinţifică
al pretenden
ă a dreptulu
onal.  

-ul CNAA (w

ecutarea prez

Valeriu CAN

Aliona GRAT

DACTICE

d 

ad-hoc 

tiinţă şi inov
mentul atestă
vire la ştiinţă
fice specializ
blica Moldo
şi completă
tare a cadre

nr. 713 din
tezei de doc

ală a dreptu

iliilor ştiinţif
ce în Republ

ale Republ

actice de îna
nzător rigor
ă, iar rezultat
ntului. Confo
ui, deoarece

www.cnaa.m

zentei hotărâr

NŢER 

TI 

vare 
ării 
ă şi 
zate 
ova, 
ările 
elor 

n 27 
ctor 

ului, 

fice 
lica 
licii 

altă 
rilor 
tele 
orm 
e în 

md). 

ri. 


