
 

HOTĂRÎREA AT - nr. 1/3.2 

 din 25 februarie 2016 

privind respingerea demersului pentru formarea Consiliului ştiinţific specializat  
 

 În conformitate cu articolele 103, alin. (1) și 104, lit. r) din Codul cu privire la știință și 

inovare al Republicii Moldova (Monitorul Oficial, nr.125-129 din 30 iulie 2014), cu Regulamentul 

atestării cadrelor științifice și științifico-didactice de înaltă calificare, cu Regulamentul cu privire la 

funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi 

ştiinţifico-didactice în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea CNAA din 25 noiembrie 2004, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia de Atestare a cadrelor științifice și științifico-didactice 

HOTĂREȘTE: 

 

1. Se respinge demersul Consiliului Ştiinţific al Instituţiei Publice Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţeanu” nr. 03-3388 din 30 noiembrie 2015 cu privire la 

formarea Consiliului științific specializat, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în 

științe medicale cu tema: Persoanele neasigurate în medicină ca problemă medico-socială din 

Republica Moldova, la specialitatea 331.03. Medicină socială și management, elaborată de dna 

ROTARU Doina-Maria, pe motiv că nu corespunde cerinţelor regulamentare ale CNAA în planul 

celor expuse în Nota informativă (anexată);  

 

2. Se avertizează conducătorul ştiinţific: TINTIUC Dumitru, doctor habilitat în medicină, 

profesor universitar, pentru promovarea acestei teze de doctor ce nu corespunde prevederilor actelor 

normative ale CNAA; 

 

3. Se avertizează Seminarul ştiinţific de profil din cadrul Instituţiei Publice Universitatea de Stat 

de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţeanu” la specialitatea 331.03. Medicină socială și 

management pentru promovarea acestei  teze de doctor ce nu corespunde prevederilor actelor 

normative ale CNAA. 

 

Prezenta hotărâre întră în vigoare la data adoptării și se publică pe site-ul CNAA 

(www.cnaa.md). 

Preşedintele Consiliului Naţional  

pentru Acreditare şi Atestare                                           Valeriu CANŢER,  academician  

 

Secretar ştiinţific                              Aliona GRATI, dr. hab., conf. univ. 
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