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H O T Ă R Â R E A nr. AT-2/6-3 
cu privire la stabilirea termenului de valabilitate  
al temelor tezelor de doctor sau doctor habilitat 

 (proces-verbal nr. 2 din 31 martie 2011) 
 

În temeiul punctului 8, lit. a) din Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice 
specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica 
Moldova, aprobat prin hotărârea CNAA din 25.11.2004 (proces-verbal nr.1), publicat în MO nr. 78-79 
din 18.04.2008, cu modificările şi completările ulterioare şi în scopul eficientizării cercetărilor ştiinţifice 
prin elaborarea tezelor de doctor şi doctor habilitat, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-
didactice a CNAA 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Termenul de valabilitate al temelor tezelor de doctor sau doctor habilitat este de 10 ani de la data 

aprobării acestora de către senatul universitar sau consiliul ştiinţific al instituţiei organizatoare de 
doctorat (postdoctorat). 

2. După expirarea termenului de valabilitate al temelor tezelor de doctor sau doctor habilitat, 
pretendentul la grad ştiinţific are dreptul de a solicita senatului universitar sau consiliului 
ştiinţific al instituţiei organizatoare de doctorat (postdoctorat), reexaminarea temei tezei. În cazul 
stabilirii actualităţii temei, senatul universitar sau consiliul ştiinţific o reaprobă în redacţia 
care este sau una modificată, în caz contrar, se respinge sau se aprobă spre realizare o temă nouă, 
decizia luată fiind adusă la cunoştinţă Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare. 

3. Odată cu expirarea termenului de valabilitate al temelor tezelor de doctor sau doctor habilitat ori 
cu exmatricularea doctorandului înainte de termen, tema tezei se radiază din registrele instituţiilor 
organizatoare de doctorat (postdoctorat) şi CNAA. 

4. Direcţia generală de pregătire a cadrelor de înaltă calificare a CNAA (dl Ion Holban) este 
responsabilă de executarea prezentei hotărâri.  
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