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. 259XV 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 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 ştiinţificodidactice 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:
1) La Titlul II. Instituirea, formarea şi funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate,
punctul 6:
litera a), se completeză după cuvintele „de a efectua cercetări teoretice şi experimentale” cu
cuvintele „completând formularul Opinia membrului CŞS la examinarea prealabilă a tezei de doctorat (
Formularul 16)” ;
litera b), se completează după cuvintele „instituţiile care vor fi informate obligatoriu despre
susţinerea tezei” cu cuvintele „conform modelului din Anexa 11”;
2) La Titlul III. Cerinţele faţă de tezele de doctor / doctor habilitat, punctul 9, litera b), se
completează după cuvintele „conform modelului propus de CNAA” cu cuvintele „ din Anexa 12”;
3) Compartimentul Anexe din prezentul Regulament se completează cu anexele 11 şi 12:
”Anexa 11

Modelul anunţului privind susţinerea tezei de doctorat
Se anunţă susţinerea tezei de doctor / doctor habilitat
Pretendent _______________________________________________________
Conducător /consultant ştiinţific ______________________________________
Consiliul ştiinţific specializat _________________________________________
Tema tezei _____________________________________________________
Specialitatea ____________________________________________________
Data ________________________
Ora _________________________
Local________________________
Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului (se indică monografiile,
articolele ştiinţifice în reviste ştiinţifice de profil)__________________________________
____________________________________________________________________
Rezumatul tezei
1. Problematica abordată (4-5 rânduri de text)
2. Conţinutul de bază al tezei (6-8 rânduri de text)
3. Principalele rezultate obţinute (8-10 rânduri de text)”

”Anexa 12
MODELUL
Suplimentului la teza de doctorat
Publicaţiile la tema tezei de doctorat
Foaia de titlu
Publicaţiile la tema tezei de doctor/doctor habilitat
___________________________________,
specialitatea_____________________________,
autor ___________________________________
anul________
Pagina 1
Lista completă a publicaţiilor la tema tezei de doctorat
• Monografii
• Articole ştiinţifice în reviste de profil recunoscute
• Comunicări la forumuri ştiinţifice naţionale/ internaţionale
În continuare se prezintă copiile publicaţiilor obligatorii, conform
Regulamentului cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea
gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova
după următoarea structură:
1) Preliminarii
• Adnotarea publicaţiei (tematica, problematica expuse în 3-5 rânduri de
text)
• Indicarea volumului în coli de autor
• Rezumatul în una din limbi: engleză/franceză/rusă
• Indicarea capitolului tezei în care este valorificat conţinutul publicaţiei
respective şi paginile din teză
2) Copiile xerox ale publicaţiilor
• Se prezintă, în cazul monografiilor, copia titlului, datele bibliografice,
cuprinsul şi recenzia la monografie, publicată într-o revistă recunoscută;
• Se prezintă copia titlului revistei, anul, numărul, indexarea şi copia
articolului respectiv;
• Se prezintă copia titlului publicaţiei cu materialele conferinţei, localitatea,
anul şi copia publicaţiei respective.
3) Referinţe la publicaţia respectivă (în reviste, alte teze, alte lucrări etc.)
Autorul poate prezenta şi alte lucrări publicate (în culegeri, cărţi, lucrări comune,
lucrări ştiinţifico-metodice), reieşind din relevanţa lor pentru teza de doctorat
Suplimentul se prezintă în formatul paginii A4, copertă spiralătă”.

4) Compartimentul Formulare din prezentul Regulament se completează cu Formularul 16:

”Formularul 16

Opinia membrului CŞS la examinarea prealabilă a tezei de doctorat
Autor________________________________
Teza de doctor /doctor habilitat __________________________________________________
____________________________________________________________________________
Specialitatea ____________________________________________
Nivelul de argumentare a actualităţii temei
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Noutatea şi originalitatea tezei
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Veridicitatea rezultatelor obţinute de
pretendent_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Valoarea ştiinţifică a
tezei__________________________________________________________________________
Relevanţa problemei ştiinţifice
soluţionate_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Nivelul limbajului ştiinţific al tezei_________________________________________________
Redactarea lingvistică a tezei _____________________________________________________
Valoarea publicaţiilor la tema tezei
_____________________________________________________________________________
Concluzie:
Teza se promovează / nu se promovează la susţinerea publică ____da _______nu
Teza se apreciază la următorul nivel
foarte bine ______________
bine ______________
suficient ______________
insuficient_____________
Decizia de autorizare a publicării autoreferatului _______________________________
Numele, prenumele membrului CŞS__________________________________________
Gradul ştiinţific _______________________________
Titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic__________________________________________
Funcţia _________________________________________________________________
Data________________________
Semnătura___________________
Date de contact_______________ ”

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.
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