
 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

 
HOTĂRÎREA  nr. AT 7/3-1 din 20 decembrie 2012 

 
cu privire la avizarea demersului Universităţii Tehnice a Moldovei 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:   

 
Se acordă aviz favorabil solicitării de abilitare a Universităţii Tehnice a Moldovei cu dreptul de 

instituţie organizatoare de doctorat la specialitatea 05.20.03 – Exploatarea şi mentenanţa tehnicii 
agricole şi celei din industria prelucrătoare: 

• instituţia este acreditată la profilul „Inginerie mecanică şi energetică”  
• dispune de utilaj de cercetare şi suport metodologic pentru efectuarea cercetărilor la 

specialitatea dată; 
• efectuează cercetări în ultimii 20 ani în domeniul valorificării tehnologiilor noi de 

recondiţionare şi durificare a suprafeţelor metalice uzate cu acoperiri electrolitice rezistente 
la uzare, soldate cu 3 monografii, peste 160 articole şi 5 brevete de invenţie;  

• dispune de potenţial ştiinţific calificat: 1 doctor habilitat şi 2 doctori la specialitatea dată; 2 
doctori la specialităţi adiacente; 

• pregăteşte ingineri la specialitatea 521.2 – Construcţii şi echipamente în maşini agricole; 
• este recomandată de Comisia de expertiză unificată în ştiinţe inginereşti şi economice.  
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