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H O T Ă R Â R E A nr. AT-1/12 din 16 februarie 2017  

cu privire la modificările în Regulamentul privind abilitarea cu dreptul de conducător de 

doctorat 

  

În temeiul art. 104 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 

şiştiinţifico-didactice a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:   

1. Se modifică Regulamentul privind abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat, aprobat 

prin Hotărârea Comisiei de Atestare nr. AT 5/8-2 din 09.10.2014, după cum urmează: 

- În p.8, după cuvintele „se aplică persoanelor care” se adaugă sintagma „deţin un certificat de 

abilitare din altă ţară, obţinerea căruia presupune îndeplinirea unor cerinţe de performanţă 

egale sau superioare celor aplicate în Republica Moldova, sau”, iar după cuvintele „la care 

persoana” se adaugă sintagma „deţine certificat sau”; 

- În p.9, după cuvintele „perioada precedentă de abilitare” se adaugă sintagma “dar care nu 

depăşeşte ultimii 5 ani”  

- În p.13a), se adaugă sintagma „B+” la tipurile de reviste; 

- În p.21, după cuvintele „ţara în care a activat”, se adaugă sintagma „copia certificatului din 

ţara respectivă sau” 

- În p.22, după cuvintele „perioada precedentă de abilitare”, se adaugă sintagma „dar care nu 

depăşeşte ultimii 5 ani” 

- În p.23 c), după cuvintele „anexei nr. 2 la Regulament”, se adaugă sintagma „sau modelului 

Europass”; 

- În p.36 b), sintagma „Comisia de Atestare” se înlocuieşte cu sintagma „Comisia de experţi”; 

- În p.50, după cuvintele „cazul prevăzut la p.47 b)” se adaugă „se trimite un răspuns scris 

instituţiei care care a înaintat demersul”; 

- În Anexa 1, p.1, se exclude sintagma „b) După obţinerea titlului de profesor / conferenţiar 

universitar / cercetător a activat în cadrul laboratorului / catedrei / grupului de creaţie 

(denumirea unităţii de cercetare)  ____ani.” 

- În Anexa 4 se înlocuieşte modelul de certificat de abilitare cu cel prezentat. 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.  

3. Hotărârea se publică pe site-ul www.cnaa.md 

Preşedinte,                

academician                                                                                             Valeriu CANŢER  

Secretar ştiinţific,               

dr. hab., conf.univ.                                                                                         Aliona GRATI  
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