
 

 
COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea   şi completarea Regulamentului cu privire la funcţionarea consiliilor 
ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-

didactice din Republica Moldova 

 
În temeiul art. 104 lit. a), 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 
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare 

  HOTĂRĂŞTE: 

I. Se modifică şi se completează Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice 
specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice din Republica 
Moldova, aprobat  prin Hotărârea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 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. Punctul 7:  
litera k) se exclude;  
la litera 0) sintagma „vot nominal” se substituie  prin sintagma „vot secret”;  
la litera r)  cuvintele „şi lista de înregistrare a voturilor în vederea conferirii gradului ştiinţific” se 
substituie prin textul „lista 

membrilor Consiliului ştiinţific specializat care au primit buletine de vot, procesul verbal privind 
rezultatele votării membrilor Consiliului ştiinţific specializat,  plicul cu buletinele de vot secret în vederea 
conferirii /solicitării de conferire a gradului ştiinţific”; 
2. Literele l) – v) vor deveni respectiv k) – u). 
3. La lista Formulare: 

Formularul 9 va avea următorul cuprins: 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 
 

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 



                                                                                                      „ Formular 9 
                                              

LISTA 
membrilor Consiliului ştiinţific specializat care au primit buletine de vot 

                                                            
_______________________________ 

             cifrul   consiliului 

_________________________________________________________________________________________________________                
denumirea organizaţiei/instituţiei în cadrul căreia funcţionează consiliul 

la şedinţa din________________________ de susţinere a tezei_______________________________________________ 
                                        data, anul                                                                                                         denumirea 

_______________________________________________________________________________________________________ 

pentru conferirea/ solicitarea CNAA de conferire a  gradului ştiinţific de doctor /doctor habilitat în 
_________________________________specialitatea __________________________________, 

__________________________, de către dl/dna________________________________________ 

 

Nr. 
crt. 

Numele, prenumele, gradul şi titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic 
(abreviate) 

 Semnătura 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
Secretar ştiinţific al Consiliului  
ştiinţific specializat,   _________________________                ______________               _____________________  ” 
                                                 gradul ştiinţific (abreviat)                          semnătura                          numele, prenumele      
 

se completează cu formularele 9a, 9b, 9c, care vor avea următorul cuprins: 

         

 

 

 

 

 

 

 

    



 „Formular 9a 

Procesul verbal 
privind rezultatele  votării 

membrilor Consiliului ştiinţific specializat 
 

________________________________________________________________ 
cifrul şi specialitatea, instituţia 

_____________________________________________ 
data 

 
în vederea conferirii gradului ştiinţific de doctor  în ___________________________________ 
 
dlui/dnei ____________________________________________în baza susţinerii publice a tezei 
de doctor  în _________________________________ cu titlul______________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Au fost prezenţi  la vot ____________membri ai CŞS 
Numărul buletinelor de vot distribuite _______. 
Numărul buletinelor de vot recepţionate _______. 
Numărul buletinelor de vot declarate nevalabile _______. 
 
S-a votat: 
Pro__________membri ai CŞS 
Contra _______membri ai CŞS. 
 
 

Secretar ştiinţific al Consiliului  
ştiinţific specializat,   _________________________                ______________               ___________________ ”    
                                                 gradul ştiinţific (abreviat)                          semnătura                           numele, prenumele 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        „Formular 9b 

 

Procesul verbal 
privind rezultatele  votării 

membrilor Consiliului ştiinţific specializat 
 

________________________________________________________________ 
cifrul şi specialitatea, instituţia 

_____________________________________________ 
data 

 
în vederea  solicitării CNAA conferirea gradului ştiinţific de doctor habilitat  în _____________ 
 
_________________________ dlui/dnei ____________________________________________ 
 
în baza susţinerii publice a tezei de doctor habilitat în __________________________________ 
cu titlul _______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Au fost prezenţi  la vot ____________membri ai CŞS 
Numărul buletinelor de vot distribuite _______. 
Numărul buletinelor de vot recepţionate _______. 
Numărul buletinelor de vot declarate nevalabile _______. 
S-a votat: 
Pro__________membri ai CŞS 
Contra _______membri ai CŞS 
 
 
Secretar ştiinţific al Consiliului  
ştiinţific specializat,   ________________________                ______________               ___________________ ”    
                                                 gradul ştiinţific (abreviat)                         semnătura                           numele, prenumele  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Formular 9c 

Buletin de vot 

Numele, prenumele 
pretendentului la grad 

ştiinţific 

Pro 
conferirea gradului ştiinţific 

de doctor în 
____________________ 

 

Contra 
conferirea gradului ştiinţific 

de doctor  în 
_____________________ 

   
 

 

Buletin de vot 

Numele, prenumele 
pretendentului la grad 

ştiinţific 

Pro 
Solicitării  CNAA  conferirea 

gradului ştiinţific 
de doctor habilitat  în 

____________________ 
 

Contra 
Solicitării  CNAA  conferirea 

gradului ştiinţific 
de doctor habilitat  în 

_____________________ 

   
 

           ”. 

 
4.  La lista anexelor, Anexa 7, punctele 12 şi 13 vor avea următorul cuprins:  

„12. Membrii consiliului ştiinţific se retrag într-un birou separat pentru votare secretă.  
Fiecare membru votează personal. Secretarul ştiinţific înmânează membrilor CŞS buletinul de 
vot conform Listei membrilor Consiliului ştiinţific specializat care au primit buletine de vot. La 
primirea buletinului, fiecare membru al CŞS semnează în Lista membrilor Consiliului ştiinţific 
specializat care au primit buletine de vot în dreptul numelui. Buletinul de vot se completează, 
apoi  se introduce în urna de vot. Rezultatele votării secrete se indică în procesul verbal privind 
rezultatele votării membrilor Consiliului ştiinţific specializat. Buletinele de vot se plasează într-
un plic, se sigilează şi se transmit secretarului ştiinţific pentru păstrare”;  

„13. Preşedintele, în prezenţa membrilor consiliului şi a referenţilor oficiali, anunţă 
publicului rezultatele votării”. 

 
II. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.       

Preşedintele Consiliului Naţiona                 
pentru Acreditare şi Atestare, 
academician                                                                                                                     Valeriu CANŢER 

Secretar ştiinţific,                                                                
profesor universitar                                                                                                 Gheorghe GLADCHI 

 
 

nr. AT 2/2, Chişinău, 31 martie 2011 


