Regulamentul cu privire la funcţionarea instituţiei de experţi a Consiliul Naţional
pentru Acreditare şi Atestare
Aprobat prin Hotărîrea Comisiei de atestare
a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare
din 21 decembrie 2006 (proces-verbal nr. 7)
Modificat:
1. Hotărârea pentru modificarea şi completarea Regulamentul cu privire la funcţionarea instituţiei de experţi a Consiliului Naţional
pentru Acreditare şi Atestare (Hotărârea nr.AT 7/1 din 5.10.2011)
2. Hotărârea pentru modificarea şi completarea Regulamentul cu privire la funcţionarea instituţiei de experţi a Consiliului Naţional
pentru Acreditare şi Atestare (Hotărârea nr AT 3/12 din 23 mai 2012
Principii generale
Art. 1.
(1) Instituţia de experţi a CNAA este unul din elementele principale ale sistemului de pregătire şi atestare a cadrelor ştiinţifice şi
ştiinţifico-didactice de înaltă calificare din Republica Moldova.
(2) Instituţia de experţi se constituie de către Comisia de Atestare a CNAA în temeiul prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi
inovare (Monitorul Oficial nr.125-129 din 30 iulie 2004) şi include comisiile de experţi pe domenii (comisii de experţi pe ramuri
ştiinţifice şi comisii de expertiză unificate),comisiile de experţi ad-hoc şi experţii confidenţiali.
(3)Comisiile de experţi pe ramuri ştiinţifice au următoarele atribuţii:



efectuează expertiza tezelor de doctor;
examinează dosarele de formare a consiliilor ştiinţifice specializate, dosarele de atestare ale pretendenţilor la gradul ştiinţific
de doctor şi titlurile ştiinţifice sau ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi conferenţiar cercetător, precum şi a



dosarelor de recunoaştere şi echivalare a actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate, prin
care au fost acordate grade ştiinţifice de doctor sau titluri ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar;
avizează proiectele de acte normative şi alte materiale referitoare la procesul de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţificodidactice

(3.1) Comisiile de expertiză unificate au următoarele atribuţii:







efectuează expertiza tezelor de doctor habilitat;
examinează dosarele de formare a consiliilor ştiinţifice specializate, dosarele de atestare ale pretendenţilor la gradul ştiinţific
de doctor habilitat şi titlurile ştiinţifice sau ştiinţificodidactice de profesor universitar şi profesor cercetător, precum şi a
dosarelor de recunoaştere şi echivalare a actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate, prin
care au fost acordate grade ştiinţifice de doctor habilitat sau titluri ştiinţificodidactice de profesor universitar;
analizează contestaţiile;
organizează sau efectuează expertize repetate a tezelor de doctor şi examinează cazurile contraversate;
avizează proiectele de acte normative şi alte materiale referitoare la procesul de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţificodidactice.

(4) Examinarea competentă a tezelor, dosarelor şi a altor chestiuni ce nu ţin de domeniile comisiilor de experţi permanente, de
asemenea, a contestărilor parvenite în CNAA, revine comisiilor de experţi ad-hoc, instituite de conducerea CNAA.
(5) În scopul asigurării unei expertize obiective şi imparţiale adecvate a tezelor de doctorat şi a dosarelor de atestare, CNAA apelează,
în caz de necesitate, la serviciile unor experţi confidenţiali.
(6) Instituţia de experţi îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi
conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova, Regulamentului privind organizarea
şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului, Regulamentului cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare
ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate şi a prezentului Regulament.
(7) Instituţia de experţi are statut de organ consultativ al CNAA
Modul de formare a instituţiei de experţi şi de selectare a experţilor
Art. 2.

(1) Comisiile de experţi pe ramuri ştiinţifice se formează în baza propunerilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a instituţiilor de
învăţământ superior şi a celor de cercetare-dezvoltare, a ministerelor şi departamentelor, a consiliilor de problemă şi a secţiilor de
profil ale CNAA.
(2) Comisiile de experţi pe ramuri ştiinţifice sunt constituite din cel puţin 5 membri (inclusiv preşedintele comisiei, vicepreşedintele şi
secretarul ştiinţific).
(3) Componenţa comisiei de experţi în ramura ştiinţifică şi conducerea acesteia se aprobă de Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice
şi ştiinţifico-didactice a CNAA pe un termen de până la 4 ani.
(4) Una şi aceeaşi persoană poate fi numită şi activa fără întrerupere în componenţa comisiei de experţi în ramura ştiinţifică cel mult
două termene.
(5) Comisiile de expertiză unificate sunt formate din membri Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA
care sunt specialişti în domeniile respective, precum şi, de regulă, din preşedinţii şi vicepreşedinţii Comisiilor de experţi pe ramuri
ştiinţifice ale CNAA;
(5.1) Comisiile de expertiză unificate sunt constituite din cel puţin 5 membri, inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele comisiei.
Componenţa nominală a comisiilor de expertiză unificate este aprobată de Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţificodidactice a CNAA;
(5.2) Comisiile de expertiză unificate au un secretar care scrie procesul-verbal al şedinţelor. Secretarul nu este membru al comisiilor
de expertiză unificate. Atribuţiile secretarului sunt executate de un funcţionar din Aparatul administrativ al CNAA.
(6) Comisiile de experţi ad-hoc se instituie de conducerea CNAA.
Art. 3.
(1) În funcţia de experţi ai CNAA sunt promovaţi specialişti de înaltă calificare din ţară şi de peste hotare care deţin gradul ştiinţific de
doctor habilitat, activează în instituţiile de învăţământ superior sau în cele de cercetare-dezvoltare, au lucrări ştiinţifice în domeniul de
referinţă şi se evidenţiază prin competenţă, independenţă şi imparţialitate.

(2) În lipsa unor specialişti cu grad de doctor habilitat, în calitate de experţi pot fi numite şi persoane care deţin gradul de doctor,
secundat de unul dintre titlurile ştiinţifice sau ştiinţifico-didactice, dar care posedă calităţile enumerate în primul alineat al prezentului
articol.
Obligaţiunile şi drepturile experţilor şi ale comisiilor de experţi
Art. 4.
(1) Experţii CNAA sunt obligaţi:
a. să declare, înainte de a examina dosarul sau problema încredinţată, lipsa conflictului de interese şi / sau a motivelor de
protejare a pretendentului la grad ori titlu sau a instituţiei a cărei demers urmează să-l examineze (o atare declaraţie se
consideră consimţământul de a examina problema);
b. în activitatea de expert să se conducă cu stricteţe de actele normative ale CNAA.;
c. să dea dovadă de obiectivitate, conştiinciozitate şi responsabilitate la examinarea problemelor încredinţate, să opereze cu
argumente ştiinţifice şi să slujească adevărului ştiinţific;
d. să efectueze meticulos expertiza tezei de doctorat sau a dosarului de atestare încredinţat, apreciind la justa valoare nivelul
teoretic şi aplicativ al lucrărilor ştiinţifice în baza cărora pretendentul solicită grad ştiinţific sau titlu ştiinţific ori ştiinţificodidactic;
e. să analizeze obiectiv demersurile instituţiilor privind avizarea cu dreptul de organizare a studiilor prin doctorat (postdoctorat),
de instituire a consiliilor ştiinţifice specializate sau de învestirea anumitor persoane cu dreptul de conducător de doctorat;
f. să stipuleze în aviz cazurile de încălcare de către pretendent a eticii omului de ştiinţă (plagiat, furt de proprietate intelectuală
sau oricare altă fraudă ştiinţifică) depistate în procesul expertizei;
g. să respecte confidenţialitatea;
h. să prezinte avizul solicitat în termenul stabilit de conducerea CNAA;
i. în calitatea de membru al comisiei de experţi, să participe cu regularitate la şedinţele comisiei de experţi din care face parte
(lipsa nemotivată pe parcursul unui an calendaristic de la trei şedinţe atrage după sine excluderea din componenţa comisiei
respective şi retragerea dreptului de expert al CNAA).
Art. 5.
(1) Comisiile de experţi realizează următoarele activităţi:

a. efectuează expertiza tezelor de doctorat şi a dosarelor de atestare ale pretendenţilor la grade ştiinţifice şi titluri ştiinţifice şi
ştiinţifico-didactice, precum şi a dosarelor ce ţin de recunoaşterea şi echivalarea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice şi
ştiinţifico-didactice obţinute în străinătate;
b. stabilesc (pe baza lucrărilor publicate) pentru membrii consiliilor ştiinţifice specializate şi referenţii oficiali calitatea de
specialist în domeniul tezei preconizate pentru susţinere;
c. determină posibilitatea susţinerii unor teze de doctorat la două specialităţi;
d. stabilesc posibilitatea susţinerii unor teze de doctor habilitat în baza lucrărilor publicate;
e. examinează demersurile instituţiilor de învăţământ superior şi a celor de cercetare-dezvoltare privind avizarea cu dreptul de a
organiza studii prin doctorat şi postdoctorat;
f. examinează demersurile instituţiilor de învăţământ superior şi a celor de cercetare-dezvoltare referitor la acordarea dreptului de
conducător de doctorat anumitor colaboratori ai acestora;
g. analizează proiectele actelor normative ale CNAA, urmărind ca exigenţa faţă de conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor
ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova să corespundă standardelor internaţionale;
h. supraveghează activitatea consiliilor ştiinţifice specializate şi acordă acestora asistenţă metodică privind respectarea cerinţelor
regulamentare în procesul de examinare şi susţinere a tezelor de doctorat şi de conferire şi confirmare a gradelor ştiinţifice;
i. pregătesc propuneri privind perfecţionarea Nomenclatorului cu specializări ştiinţifice în Republica Moldova şi aducerea
acestuia în concordanţă cu standardele internaţionale;
j. efectuează expertiza programelor examenelor de doctorat şi a fişelor tehnice ale specialităţilor;
k. examinează planurile de perspectivă şi cele anuale de pregătire a cadrelor ştiinţifice prin doctorat şi postdoctorat în ţară şi peste
hotare;
l. analizează temele pentru tezele de doctorat propuse de CŞSDT.;
m. analizează rezultatele concursurilor pentru acordarea burselor majorate şi a celor nominale ale doctoranzilor.
(2) Comisiile de experţi sunt în drept:
a. să ia decizie asupra dosarului sau demersului examinat în lipsa solicitantului;
b. să ceară pretendentului la grad ştiinţific sau titlu ştiinţific ori ştiinţifico-didactic să prezinte lucrările sale ştiinţifice, materialele
primare, orice alte materiale sau documente ce pot contribui la o expertiză obiectivă a dosarului;
c. să invite pretendentul la şedinţele sale pentru explicaţii;
d. să propună refacerea şi resusţinerea tezelor de doctorat ce nu corespund rigorilor CNAA;
e. în caz de necesitate, să invite la şedinţele lor: conducătorul şi / sau consultantul ştiinţific; referenţii oficiali; reprezentanţii
instituţiilor care au înaintat dosarul cu privire la acordarea gradului ştiinţific sau titlului ştiinţific ori ştiinţifico-didactic;
reprezentanţii instituţiilor care au înaintat demers cu privire la avizarea abilitării în calitate de instituţie organizatoare de

doctorat / postdoctorat, la instituirea consiliilor ştiinţifice specializate sau desemnarea conducătorilor de doctorat; alte persoane
care au atribuţie la problema discutată;
f. în cazul examinării componenţei consiliilor ştiinţifice specializate, să recomande substituirea unor membri.
(3) Comisiile de experţi sunt obligate:
a. să prezinte secţiilor de profil ale CNAA în termen de cel mult 3 zile procesele verbale ale şedinţelor cu concluziile şi
recomandările de rigoare pentru Comisia de Atestare a CNAA;
b. în cazul în care recomandă să nu fie confirmat gradul sau titlul solicitat, să motiveze decizia în scris, aducând argumentele
ştiinţifice respective.
Art. 6.
(1) Comisiile de experţi ale CNAA şi experţii CNAA poartă întreaga răspundere pentru calitatea şi obiectivitatea expertizelor
efectuate şi pentru recomandările făcute.
Modul de examinare a tezelor de doctorat, a dosarelor de atestare şi a demersurilor instituţiilor
Art. 7.
(1) Agenda şedinţei comisiei de experţi se stabileşte de comun acord de către preşedintele comisiei de experţi şi specialistul secţiei de
profil a CNAA.
(2) În agenda şedinţei poate fi inclusă orice problemă legată de pregătirea şi atestarea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de
înaltă calificare care ţine de competenţa comisiei respective.
(3) Pentru fiecare problemă pusă la ordinea zilei, preşedintele comisiei de experţi numeşte un expert al acesteia (în caz de necesitate 23 experţi), care studiază detaliat subiectul şi pregăteşte pentru şedinţa comisiei un aviz detaliat privind temeinicia solicitării prezentate
în CNAA şi recomandările respective pentru Comisia de Atestare a CNAA.
(4) Pentru fiecare chestiune pusă în discuţie, comisia de experţi ia decizie aparte.

(5) Dacă în cadrul comisiei nu există specialişti pentru o examinare temeinică a unor teze de doctorat sau dosare de atestare, ce ţin de
o specialitate netradiţională, se apelează la serviciile unui specialist din afara comisiei, care prezintă teza, respectiv dosarul, la şedinţa
comisiei de experţi.
(6) În cazul existenţei unor obiecţii serioase sau avize negative asupra tezei de doctorat sau asupra lucrărilor ce stau la baza acordării
gradului sau titlului solicitat, comisia de experţi este obligată să invite pretendentul la şedinţa în care se va examina dosarul acestuia
(anunţându-l cu cel puţin 7 zile înainte de şedinţă şi informându-l despre obiecţiile asupra tezei sau asupra lucrărilor); în caz că
pretendentul, fără motive obiective, nu se prezintă la şedinţă, comisia de experţi e în drept să decidă în lipsa acestuia.
(7) Dacă există îndoieli referitor la calitatea cercetărilor şi a conţinutului tezei, comisia recomandă Comisiei de Atestare să numească
un expert confidenţial pentru examinarea tezei şi a dosarului respectiv.
(8) În cazul în care comisia de experţii a apreciat negativ teza, respectiv dosarul, acestea sunt transmise de către preşedintele CNAA
pentru examinare unui expert confidenţial.
Desemnarea expertului confidenţial
Art. 8.
(1) Desemnarea expertului confidenţial pentru efectuarea expertizei tezei de doctorat sau a dosarului de atestare este prerogativa
conducerii CNAA.
(2) Expertului confidenţial i se transmit materialele necesare şi se concordă termenul efectuării expertizei.
(3) Concluziile expertului confidenţial se prezintă preşedintelui CNAA în termenul stabilit.
(4) În cazul în care concluzia expertului confidenţial este în dezacord cu decizia instituţiei care a înaintat demersul, teza de doctorat
sau dosarul de atestare împreună cu materialele necesare se expediază la o expertiză confidenţială suplimentară, după care Comisia de
Atestare ia decizia definitivă.
Întrunirea comisiilor de experţi şi procedura de votare
Art. 9.

(1) Comisiile de experţi în domeniu se întrunesc după necesitate, de regulă, cu cel puţin 12 zile înainte de şedinţa ordinară a Comisiei
de Atestare, şedinţele lor durează până la două ore.
Art. 10.
(1) Deciziile comisiei de experţi se iau prin vot deschis sau secret (dacă pentru acest mod de votare s-a pronunţat măcar unul din
membrii comisiei).
(2) Decizia comisiei este valabilă, dacă în şedinţă au fost prezenţi cel puţin 2/3 din membrii ei şi dacă pentru ea s-a pronunţat
majoritatea simplă a participanţilor la vot.
Situaţii controversate
Art. 11.
(1) În cazul în care concluzia comisiei de experţi, cea a secţiei de profil a CNAA şi cele ale experţilor confidenţiali asupra tezei de
doctorat sau a dosarului de atestare sunt contradictorii, Comisia de Atestare împuterniceşte pe unul din membrii săi să analizeze teza
sau dosarul respectiv şi să pregătească recomandările de rigoare.
(2) În cazul enunţat în primul alineat al prezentului articol, Comisia de Atetsare ia decizia în prezenţa reprezentantului comisiei de
experţi respective. Termenul de examinare a tezelor de doctorat şi a dosarelor de atestare în comisia de experţi şi de către experţii
confidenţiali
Art. 12.
(1) Comisia de experţi examinează tezele de doctorat şi dosarele de atestare în decurs de cel mult 4 luni, iar experţii confidenţiali – în
termenele stabilite de comun acord cu conducerea CNAA.
Remunerarea experţilor CNAA
Art. 13.
(1) CNAA încheie cu fiecare expert în parte contract de muncă.

(2) Experţii CNAA sunt remuneraţi în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.481 din 30.05.2005 cu privire la
cuantumul plăţilor, normativelor pentru serviciile de evaluare şi acreditare şi modul de constituire şi gestionare a mijloacelor speciale
ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, MO 77-79/03.06.05, art. 537, modificat prin HG nr. 918 din 30.07.2008, MO
145-151 / 08.08.08, art. 928.

