
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

 

 

HOTĂRÎREA  nr. AT 1/11-1 din 25 februarie 2016 

cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Regulamentul de organizare  şi 

desfăşurare  a concursului naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului” 
  

În temeiul art.104, lit.r) al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova (nr. 

259 din 15.07.2004), Comisia de Atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a Consiliului 

Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE:   

 

I. Se aprobă modificările şi completările la Regulamentul de organizare  şi desfăşurare  a 

concursului naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului”(aprobat  prin Hotărârea Comisiei 

de atestare a CNAA nr. AT-5/2 din 05 iulie 2010 şi revizuit prin Hotărârea Comisiei de Atestare a 

CNAA  din 20 noiembrie 2014), după cum urmează:  

1. Art.6 (b) se expune în următoarea redacţie „Cerinţele de eligibilitate  pentru participarea la 

Concurs sunt cerinţele pentru atribuirea calificativului „Excelent”, conform metodologiei aprobate 

de evaluare şi de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat.”; 

2. Art. 6 (c) se expune în următoarea redacţie: „Comisiile de experţi pe ramuri / domenii ştiinţifice 

propun candidaturi pentru concurs în urma evaluării tuturor tezelor de doctor şi doctor habilitat 

parvenite în decurs de un an. Comisiile de experţi pot stabili cerinţe proprii pentru tezele înaintate 

la concurs, în funcţie de specificul activităţilor ştiinţifice în care se încadrează tezele.”; 

3. Art.6 (e) se exclude; 

4. Se exclude sintagma „7-9 membri” în art.7 (b); 

5. Art.6 se completează cu un alineat nou (b
1
), cu următorul conţinut: „Preşedintele Comitetului 

coordonează activitatea şi conduce şedinţele acestuia. Secretarul Comitetului asigură suportul 

tehnic pentru activitatea de evaluare a tezelor şi duce lucrările de secretariat.”;  

6. Art.7 (c) se expune în următoarea redacţie: „Comitetul de concurs include 3 comisii de 

evaluare, câte una pentru fiecare domeniu (ştiinţe socio-umane, ştiinţe reale şi tenice, ştiinţe ale 

naturii şi vieţii). Comisiile evaluează fiecare teză din domeniul său de competenţă, conform 

formularului de evaluare (anexa la regulament), şi propun candidaturi pentru fiecare 

nominalizare”; 

7. Art.7 (d) se expune în următoarea redacţie: „Rezultatele evaluării tezelor şi candidaturile 

propuse de către subcomisii se discută în cadrul Comitetulului de concurs, care înaintează 

candidaturile desemnate Comisiei de Atestare a CNAA”; 

8. Art.7 (e), după cuvintele „prin vot deschis” se completează cu sintagma „sau secret (conform 

hotărârii Comitetului”. A doua propoziţie se plasează într-un alineat nou (f) şi se completează, 

după cuvintele „desemnarea candidaturilor”, cu sintagma „în cadrul comisiilor sau a Comitetului 

de concurs”;  

9. În art.8 (a) se exclude ultima parte a propoziţiei „până la 1 martie a anului ulterior pentru care 

se desemnează laureaţii”; 
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10. Art.9 (a), după cuvintele „de către CNAA”, se completează cu sintagma „trofee speciale”; 

11. Se exclude Anexa 1, iar Anexa 2 devine Anexă. La sfârşitul Anexei se înlocuiesc sintagmele 

„Preşedinte CC” şi „Secretar CC” cu sintagma „Membrii Comisiei de evaluare”, iar prevederile 

referitoare la punctajul de conferire a diplomelor de gradele I, II şi II se exclud. 

 

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

 

 

 

 

Preşedinte,                          

academician                                                                                             Valeriu CANŢER  

 

 

                                        

Secretar ştiinţific,               

dr. hab., conf.univ.                                                                                   Aliona GRATI 

 
 


