
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea şi completarea Regulamentul privind funcţionarea 
consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi 
titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova 

 
 
În temeiul art. 104 lit.n) 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 privind funcţionarea consiliilor ştiinţifice 

specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în 
Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Comisiei de atestare 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 titlul Cerinţele faţă de tezele de doctor / doctor habilitat: 
Punctul 8 se completează cu litera a1) care va avea următorul conţinut: 

„a1) tema tezei de doctor habilitat se aprobă de consiliul ştiinţific sau senatul instituţiei cu 
activitate de doctorat (postdoctorat) cel puţin peste 5 ani de la susţinerea tezei de doctor în 
ştiinţe;” 

Punctul 9 litera h), după cuvintele „ (copiile se prezintă la CNAA la solicitarea formării 
consiliului ştiinţific specializat);”, se completează cu textul: 

„ - cel puţin 3 articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din alte ţări;” 
 

2) La titlul Conferirea titlurilor / ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, punctul 11, 
litera a3) va avea următorul cuprins: 

„a3) pretendenţii la titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar sau profesor 
universitar trebuie să dispună de cel puţin 2 publicaţii metodice elaborate în ultimii 5 ani la 
cursurile predate. Se consideră lucrări metodice următoarele tipuri de publicaţii: manuale; 
compendii; note de curs; îndrumări (la lucrări practice, de laborator, stagii de practică, privind 
perfectarea tezelor de an, licenţă, masterat); protocoale clinice naţionale; ghiduri; caiete de 
lucrări practice; dicţionare; articole didactice, culegeri de teste;”. 

 
2.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

Preşedintele Consiliului Naţional  
pentru Acreditare şi Atestare,                                                        Valeriu CANŢER  
academician 
 

Secretar ştiinţific,                                  Gheorghe GLADCHI 
                                                                                                                   profesor universitar 
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