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HOTĂRÂRE nr. AT-2/1 

din 05 aprilie 2012 
pentru modificarea şi completarea  

Regulamentului privind constituirea şi activitatea seminarului ştiinţific de profil,  
aprobat prin hotărârea Comisie de atestare a CNAA din 21 decembrie 2006 (proces-verbal nr.7)  

 
 
În temeiul art. 104 lit. q) 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 şi în scopul perfecţionării cadrului normativ 
de atestare, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a Consiliului Naţional 
pentru Acreditare şi Atestare   

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se modifică şi se completează Regulamentului privind constituirea şi activitatea 

seminarului ştiinţific de profil, aprobat prin Hotărârea Comisiei de atestare a CNAA din 
21.12.2006 (proces-verbal nr.7), după cum urmează:  

 
1) la Titlul I. Principii de bază, punctul 3 se substituie cuvintele ”una sau câteva” prin 

cuvintele ”cel mult 3” 
2) Titlul II. Constituirea SŞP:  

la punctul 1, se completează după cuvintele ”colectivele catedrelor (facultăţilor), 
laboratoarelor ce activează în cadrul IAD.” cu textul ”Cel puţin 40 la sută din copmponenţa SŞP 
trebuie să fie formată din angajaţii instituţiei care înfiinţează seminarul ştiinţific.” 

la punctul 2, se completează după cuvintele ”Componenţa SŞP” cu textul ”cuprinde 
de la 10 până la 30 de membri (inclusiv conducerea seminarului)” iar după cuvintele ”este 
aprobată” cu textul ”pe un termen de 4 ani”;   

Se completează cu punctele 6, 7, şi 8 cu următorul cuprins:  
”6. Persoanele cu grad ştiinţific de doctor habilitat pot fi membri a cel mult 3 SŞP, iar 

persoanele cu grad ştiinţific de doctor pot fi membri a cel mult 2 SŞP. Nu se admite ca una şi 
aceaşi persoană să fie aprobată în conducerea a 2 sau 3 SŞP.” 

”7. Până la 1/3 din componenţa SŞP poate fi formată din persoane care sunt 
concomitent membri ai altui SŞP la aceaşi specialitate. 

În cazul instituirii a două seminare ştiinţifice de profil la specialităţi adiacente se 
permite, după caz până la 1/2 din componenţa acestora să fie formată din persoane care fac parte 

din ambele seminare ştiinţifice de profil.” 
”8.  La specialităţile care nu au seminare ştiinţifice de profil instituite sau după caz, au 

numai un seminar ştiinţific de profil, prin hotărârea întemeiată a senatului / consiliului ştiinţific 
al instituţiei se crează seminare ştiinţifice de profil ad-hoc, care urmează să fie validată prin 
hotărârea Comisiei de atestare a CNAA.” 

 
 



2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 
3. Hotărârea se publică pe site-ul www.cnaa.md 
 
 
 
 

Preşedintele Consiliului Naţional  
pentru Acreditare şi Atestare,                                                              Valeriu CANŢER  
academician 
 
 

                                              
Secretar ştiinţific,                                                                                 Gheorghe GLADCHI 
profesor universitar                
 


