
 
 
                                      HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Regulamentului 

          cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate 

  şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice 

                                         şi ştiinţifico – didactice în Republica Moldova 

 

 

 

            In 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:  

 

          I. Se modifică şi se completează Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice        

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

Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-

didactice 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 III. Cerinţele faţă de tezele de doctor / doctor habilitat, punctul 9:  

            litera b), se completeză după cuvintele „conţinutul tezei de doctorat trebuie să fie în concordanţă 

cu cel al lucrărilor ştiinţifice publicate de autor la temă” cu textul „ care se prezintă ca un supliment la 

teza de doctorat, conform modelului propus de CNAA”;  

            litera g), se completează după cuvintele „şi revistelor din registrul naţional al revistelor ştiinţifice ” 

cu următoarele cuvinte „publicate în reviste ştiinţifice diferite, dintre care un articol să fie fără coautor” şi 

în continuare după text; 

            litera h), se completează după cuvintele „Monografiile trebuie să fie recomandate spre editare de 

consiliile ştiinţifice sau senatele instituţiilor acreditate la profilurile de cercetare corespunzătoare ” cu 

textul „Valoarea ştiinţifică a monografiei trebuie să fie confirmată printr-o recenzie publicată într-o 

revistă ştiinţifică de profil. Monografiile trebuie să fie depuse în toate bibliotecile pe adresa cărora se 

expediază autoreferatele tezei de doctor / doctor habilitat ”; 

 

                 La Titlul VIII. Examinarea dosarelor de atestare la Consiliul Naţional pentru Acreditare 

şi Atestare, punctul 14:  



            litera j) se completeză după cuvintele „până la luarea deciziei Comisiei de atestare” cu textul „cu 

dreptul de a relua procedura de examinare a tezei de doctor / doctor habilitat de la catedră ( laborator, 

secţie, sector) cel puţin peste un an de la data emiterii dispoziţiei Preşedintelui CNAA, privind permiterea 

retragerii dosarului. Pretendentul nu are dreptul să-şi retragă dosarul în cazul în care teza de doctor sau 

doctor habilitat este suspectată de plagiat sau alte fraude ştiinţifice.” ;  

           la litera k), se completează după cuvintele „până la luarea deciziei Comisiei de atestare ” cu textul 

„cu dreptul de a prezenta dosarul de atestare la titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic cel puţin peste 6 luni de 

la data emiterii dispoziţiei Preşedintelui CNAA privind permiterea retragerii dosarului, cu recomandarea 

repetată a consiliului ştiinţific/senatului instituţiei respective”. 

 

 

        2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial şi intră în vigoare de la 1 ianuarie 2013. 

            

Preşedintele Consiliului Naţional        

pentru Acreditare şi Atestare, 

academician                                                                                                              Valeriu CANŢER    

 

Secretar ştiinţific,                                           

profesor  universitar                                                                                                Gheorghe GLADCHI 
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