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Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice
HOTĂRÂRE nr. AT-4/7
din 05 iulie 2012
pentru 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.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
şiştiinţifico-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:
1) Titlul II, punctul 4:
la lit. b), după cuvintele „de cel mult 5 ori”, se completează cu textul „(inclusiv de 3 ori în
calitate de secretar științific al CȘS), dacă este doctor în ştiinţe cu sau fără titlul științific /
ştiinţifico-didactic de conferențiar cercetător / conferențiar universitar și de cel mult 7ori (inclusiv
de 5 ori în calitate de secretar științific sau președinte al CȘS), dacă este doctor habilitat sau
doctor în științe care are titlul științific / ştiinţifico-didactic de profesor cercetător /profesor
universitar. În calitate de președinte al CȘS poate fi desemnată doar persoana cu grad științific de
doctor habilitat.
la lit. d),după cuvintele ”instituţia prezintă în CNAA următoarele materiale” se includ
cuvintele ”în varianta scrisă și electronică”.
2) Titlul VIII,pct. 14:
la lit. a), după cuvintele ”dosarul de atestare pentru conferirea gradului științific” se includ
cuvintele ”(varianta scrisă și electronică)”;
la lit. b), după cuvintele ”dosarul de atestare pentru conferirea titlului științific / ştiinţificodidactic” se includ cuvintele ”(varianta scrisă și electronică)”.
3) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.
4) Hotărârea se publică pe site-ul www.cnaa.md
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