
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

HOTĂRÎREA  nr. AT 6/2-1 din 15 noiembrie 2012 
cu privire la avizarea demersului Spitalului Clinic Republican adresat Consiliului Suprem pentru 

Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică privind abilitarea cu dreptul de instituţie organizatoare de 
doctorat 

 
În temeiul art. 104, lit. b) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, 

nr.259-XV din 15 iulie 2004, cu modificările  şi completările ulterioare, punctului 3, lit. a)  şi 
punctelor 5 şi 6 din  Regulamentul privind organizarea  şi desfăşurarea doctoratului  şi 
postdoctoratului, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 173 din 18 februarie 
2008,  ţinând cont de recomandarea comisiei de experţi în domeniu a CNAA, Comisia de atestare a 
cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA HOTĂRĂŞTE:   

 
1. Se acordă aviz favorabil solicitării de abilitare a IMSP Spitalul Clinic Republican cu dreptul de 
instituţie organizatoare de doctorat la specialitatea 14.04.44 – Chirurgia cardiovasculară: 
- instituţia este acreditată la profilul „Tratamentul chirurgical al bolilor cardiovasculare”;   
- dispune de bază tehnico-ştiinţifică adecvată pregătirii teoretice şi specializate a cadrelor ştiinţifice 
(laboratoare înzestrate cu utilaj modern; bibliotecă; reţele de comunicaţii); 
- dispune de potenţial ştiinţific uman necesar pentru pregătirea specialiştilor în domeniu (1 doctor 
habilitat şi 7 doctori la specialitatea dată; în total 10 doctori habilitaţi (inclusiv 9 prin cumul) şi 42 
doctori în medicină titulari); 
- este recomandată de Comisia de experţi în chirurgie a CNAA.  
 
2. Se acordă aviz favorabil solicitării de reconfirmare a abilitării IMSP Spitalul Clinic Republican cu 
dreptul de instituţie organizatoare de doctorat la specialitatea 14.00.33 – Medicină socială şi 
management: 
- Departamentul ştiinţă al Centrului Naţional de Management în Sănătate, abilitat cu dreptul de 
instituţie cu activitate de doctorat la specialitatea dată a fost transferat, prin decizia Ministerului 
Sănătăţii, în cadrul Spitalului Clinic Republican, inclusiv şi cadrele ştiinţifice; 
- este recomandată de Comisia de experţi în domeniu a CNAA.  
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