
 

 

H O T Ă R Â R E A   AT -7/7 

din 28 decembrie 2016 

 

cu privire la completarea Regulamentului  cu privire la funcţionarea consiliilor 

ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-

didactice în Republica Moldova 

 

În baza Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, art. 104, lit c), 

Comisia de Atestare HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se completează art. 4, lit.b) cu următorul conţinut: ”Preşedintele SŞP, la care a fost examinată 

teza de doctorat,nu poate fi desemnat în calitate de preşedinte al CŞS” 

2. Se redactează art.9, lit. g) în următoarea variantă: 

 „2 comunicări la foruri ştiinţifice din Registrul naţional al manifestărilor ştiinţifice sau 

peste hotare, dintre care unul internaţional fără coautori”; 

 respectiv, 1 lucrare ştiinţifică intr-o revistă cu recenzenţi, în culegeri de articole, în 

publicaţiile conferinţelor, intr-o lucrare colectivă 

 se exclude punctul ”2 publicaţii fără coautori” 

3. Se redactează art.9, lit. h) în următoarea variantă: 

 cel puţin 8 articole ( fiecare de cel puţin 0,5 c.a.) publicate în reviste ştiinţifice cu 

recenzenţi din listele revistelor internaţionale cotate ISI, revistelor din străinătate 

recunoscute şi revistelor din Registrul naţional al revistelor ştiinţifice, inclusiv  2 articole  

fără coautori  (copiile se prezintă la CNAA la solicitarea formării CŞS); 

 cel puţin 3 articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din alte ţări, inclusiv 1 

articol fără coautori;   

 respectiv, celelalte lucrări ştiinţifice in reviste cu recenzenţi, în culegeri de articole, 

în publicaţiile conferinţelor, in lucrări colective. 

 se exclude  punctul  „5  lucrări fără coautori”. 

      

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se publică pe site-ul CNAA 

(www.cnaa.md). 

Preşedintele Consiliului Naţional    

pentru Acreditare şi Atestare                                            Valeriu CANŢER,  academician  
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    Secretar ştiinţific                           Aliona GRATI, dr.  hab., conf. univ. 


