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) 296271; Fax (373 22) 296271; e-mail: info@cnaa.md

HOTĂRÂRE nr. AT-8/1
din 11 noiembrie 2011
privind modificarea şi completarea Regulamentului privind constituirea şi activitatea
seminarului ştiinţific de profil, aprobat prin hotărârea Comisiei de atestare a CNAA
din 21 decembrie 2006 (proces-verbal nr.7)
În conformitate cu articolul 104, lit. q) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii
Moldova nr. 259-XIV din 15.07.2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 30.07.2004, nr.125-129,
art.663), cu modificările şi completările ulterioare şi în scopul perfectării cadrului normativ de atestare a
cadrelor ştiinţifice, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE:
1. Se modifică şi se completează Regulamentul privind constituirea şi activitatea seminarului
ştiinţific de profil, aprobat prin hotărârea Comisiei de atestare a CNAA din 21 decembrie 2006 (procesverbal nr.7), după cum urmează:
1) la Titlul I. Principii de bază, punctul 3 se completează în final cu textul „Preşedintele,
vicepreşedintele Seminarului ştiinţific de profil trebuie să fie abilitaţi de către CNAA cu dreptul de
conducător (consultant) ştiinţific la specialitatea (specialităţile) profilului ştiinţific al seminarului. În
funcţia de preşedinte al seminarului sunt promovaţi specialişti de înaltă calificare care deţin, de regulă,
gradul ştiinţific de doctor habilitat, au lucrări ştiinţifice în domeniul de referinţă şi se evidenţiază prin
competenţă, independenţă şi imparţialitate”.
2) la Titlul II. Constituirea SŞP, punctul 1 se completează în final cu textul „Persoanele propuse în
calitate de membru al Seminarului ştiinţific de profil trebuie să dispună de cel puţin 3 lucrări ştiinţifice
publicate la Specialitatea (specialităţile) profilului ştiinţific al Seminarului”.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.
3. Hotărârea se publică pe site-ul: www.cnaa.md.
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