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HOTĂRÂREA nr. AT 7/1 
din 05 octombrie 2011 

pentru modificarea şi completarea Regulamentul cu privire la funcţionarea 
instituţiei de experţi a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare 

 
În temeiul punctului 37 din Regulamentul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-

didactice de înaltă calificare din Anexa nr. 3 la Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii 
Moldova, nr. 259-XV din 15.07.2004 (MO al Republicii Moldova, 30.07.2004, nr.125-129, art. 
663), Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a Consiliului Naţional 
pentru Acreditare şi Atestare  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
I. Se modifică şi completează Regulamentul cu privire la funcţionarea instituţiei de experţi a 

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare , aprobat prin hotărârea Comisiei de atestare  a 
cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare din 
21 decembrie 2006 (proces-verbal nr.7), după cum urmează: 

1. Articolul 1: la alineatul (2), după cuvintele „comisiile de experţi pe domenii”, se 
completează cu textul „(comisii de experţi pe ramuri ştiinţifice şi comisii de expertiză 
unificate)”; 

alineatul (3) va avea următorul cuprins: 
„(3) Comisiile de experţi pe ramuri ştiinţifice au următoarele atribuţii: 

• efectuează expertiza tezelor de doctor;  
• examinează dosarele de formare a consiliilor ştiinţifice specializate, dosarele de atestare ale 

pretendenţilor la gradul ştiinţific de doctor şi titlurile ştiinţifice sau ştiinţifico-didactice de 
conferenţiar universitar şi conferenţiar cercetător, precum şi a dosarelor de recunoaştere şi 
echivalare a actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în 
străinătate, prin care au fost acordate grade ştiinţifice de doctor sau titluri ştiinţifico-didactice 
de conferenţiar universitar; 

• avizează proiectele de acte normative şi alte materiale referitoare la procesul de atestare a 
cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice.” 
 
articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins: 
„(31) Comisiile de expertiză unificate au următoarele atribuţii:  

• efectuează expertiza tezelor de doctor habilitat;  
• examinează dosarele de formare a consiliilor ştiinţifice specializate, dosarele de atestare ale 

pretendenţilor la gradul ştiinţific de doctor habilitat şi titlurile ştiinţifice sau ştiinţifico-
didactice de profesor universitar şi profesor cercetător, precum şi a dosarelor de recunoaştere 
şi echivalare a actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în 



străinătate, prin care au fost acordate grade ştiinţifice de doctor habilitat sau titluri ştiinţifico-
didactice de profesor universitar; 

• analizează contestaţiile; 
• organizează sau efectuează expertize repetate a tezelor de doctor şi examinează cazurile 

contraversate; 
• avizează proiectele de acte normative şi alte materiale referitoare la procesul de atestare a 

cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice.” 
 
2. Articolul 2: la alineatele (1) şi (2) , cuvintele „Comisiile de experţi pe domenii se substituie 
prin cuvintele „Comisiile de experţi pe ramuri ştiinţifice”; 
 alineatul (3) va avea următorul cuprins: 
„(3) Componenţa comisiei de experţi în ramura ştiinţifică şi conducerea acesteia se aprobă de  
Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA pe un termen de până la 
4 ani.” 
 la alineatul (4), cuvintele „comisiei de experţi în domeniu” se substituie prin cuvintele 
„comisiei de experţi în ramura ştiinţifică”. 
 alineatul (5) va avea următorul cuprins: 
 „(5) Comisiile de expertiză unificate sunt formate din membri Comisiei de atestare a cadrelor 
ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA care sunt specialişti în domeniile respective, precum şi, 
de regulă, din preşedinţii şi vicepreşedinţii Comisiilor de experţi pe ramuri ştiinţifice ale 
CNAA.” 
  
articolul se completează cu alineatele (51) şi (52) cu următorul cuprins:  

„(51) Comisiile de expertiză unificate sunt constituite din cel puţin 5 membri, inclusiv 
preşedintele şi vicepreşedintele comisiei. Componenţa nominală a comisiilor de expertiză 
unificate este aprobată de Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a 
CNAA.” 

„(52) Comisiile de expertiză unificate au un secretar care scrie procesul-verbal al şedinţelor. 
Secretarul nu este membru al comisiilor de expertiză unificate. Atribuţiile secretarului sunt 
executate de un funcţionar din Aparatul administrativ al CNAA.” 

 
3. La art. 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
„(2) Experţii CNAA sunt remuneraţi în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii 

Moldova  nr.481 din 30.05.2005 cu privire la cuantumul plăţilor, normativelor pentru serviciile 
de evaluare şi acreditare şi modul de constituire şi gestionare a mijloacelor speciale ale 
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, MO 77-79/03.06.05, art. 537, modificat prin 
HG nr. 918 din 30.07.2008, MO 145-151 / 08.08.08, art. 928.” 

 
 II. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării pe site-ul www.cnaa.md 

Preşedintele Consiliului Naţional  
pentru Acreditare şi Atestare,                                                        Valeriu CANŢER  
academician 

Secretar ştiinţific                                 Gheorghe GLADCHI 
profesor universitar 
 
 
 


