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HOTĂRÂRE nr. AT-5/4
referitor la modificarea şi completarea Regulamentului privind funcţionarea
consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi
titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova
În temeiul art. 104 lit. n) 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 şi
ştiinţifico-didactice a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare
HOTĂRĂŞTE:
1. Se modifică şi se completează Regulamentul privind funcţionarea consiliilor ştiinţifice
specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în
Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Comisiei de atestare a CNAA din 25.11.2004,
proces-verbal nr.1 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 18.04.2008, nr. 78-79, art. 239), cu
modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
La Titlul II. Instituirea, formarea şi funcţionarea Consiliilor ştiinţifice specializate,
punctul 5 se completează cu „lit l) Termenul de valabilitate a deciziei catedrei/laboratorului şi a
seminarului ştiinţific de profil este de 2 ani.”;
punctul 7, lit. b) se completează cu propoziţia „Varianta electronică a tezei şi
autoreferatului/referatului ştiinţific se păstrează pe site-ul CNAA pe durata unui an de zile”;
punctul 7, lit. 0) se anulează propoziţia „după procedura de susţinere a tezei, CŞS decide, prin
vor secret (Formularul 9, 9a, 9b, 9c), asupra conferirii gradului ştiinţific.” şi se înlocuieşte cu
propoziţia „după procedura de susţinere a tezei, CŞS decide prin vor deschis asupra conferirii
gradului ştiinţific.”
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punctul 7, lit. r) se exclud cuvintele „lista membrilor Consiliului ştiinţific specializat care au
primit buletine de vot (Formularul 9)” şi „plicul cu buletinele de vot secret în vederea
conferirii/solicitării de conferire a gradului ştiinţific (Formular 9c)”.
La Titlul V. Conferirea titlurilor ştiinţifice/ştiinţifico-didactice
punctul 11, lit. c) se completează cu propoziţia „Termenul de valabilitate a deciziei de a conferi
titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic este de până la 6 luni.”.
2.
3.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.
Hotărârea se publică pe site-ul www.cnaa.md.
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