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CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE     

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 
            

 
 

HOTĂRÂREA nr. AT 6/5-2 din 14 noiembrie 2013 
referitoare  la avizarea demersului Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM 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  a 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, cu modificările ulterioare, Comisia de atestare a cadrelor 
ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA HOTĂRĂŞTE: 
 

1.  Se acordă aviz favorabil solicitării Institutului de Geologie şi Seismologie al 
AŞM de a fi abilitat cu dreptul de instituţie organizatoare de doctorat la specialitatea 
04.00.07 – Geologie inginerească.  

 
Temeiul:  a) instituţia este acreditată în calitate de organizaţie din sfera ştiinţei şi 

inovării la profilul Geologie regională şi seismologie (certificat de acreditare seria I, nr. 
024, eliberat de CNAA  la 02.06.2011, nr. 68), are tradiţii în pregătirea cadrelor ştiinţifice; 
b) instituţia dispune de o bază tehnico-ştiinţifică adecvată pregătirii teoretice şi specializate 
a cadrelor ştiinţifice: laboratoare moderne bine înzestrate cu profil seismic, reţea seismică 
din 5 staţii amplasate în Chişinău, Leova, Cahul, Giurgiuleşti şi Soroca, conectată la 
reţeaua seismică internaţională,  2 puncte de înregistrare a seismelor în Mileştii Mici şi 
Bender, 4 staţii de instrumentare a clădirilor la Chişinău şi Cahul; echipamente pentru 
zonarea seismică a teritoriului Republicii Moldova şi evaluării pericolului seismic, pentru 
microzonarea seismică a teritoriilor localităţilor urbane, a terenurilor de construcţii de 
importanţă deosebita, pentru determinarea seismicităţii terenurilor de construcţii amplasate 
pe locuri cu condiţii geotehnice complicate; aparataj de măsurare a undelor seismice şi a 
vibraţiilor de orice provenienţă şi de localizare a surselor acestora, de determinare a 
caracteristicilor dinamice ale construcţiilor de diferite categorii, ale podurilor etc., fapt ce 
permite instituţiei să dea recomandări privind minimizarea influenţei exploziilor în 
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carierele industriale asupra construcţiilor; laboratoare acreditate înzestrate cu echipament 
modern, cum ar fi Analyst 800 al firmei Perkin Elmer (2000), echipat cu corector Zeeman 
şi sistemă de generare a hidrurilor de metale (FIAS400), cromatografe Agilent6890 
(detectoare μECD şi FID) şi Agilent 6890/5973 (detector de masa), pentru cercetări şi 
analize geochimice, pentru analiză chimică a diferitelor obiecte ale mediului: apă, sol, roci, 
produse agricole, fapt ce dă posibilitate instituţiei să efectueze o gamă largă de analize, în 
baza cărora să evalueze riscurile de poluare şi să elaboreze recomandări practice privind 
diminuarea impactului poluării cu elemente şi compuşi toxici a mediului, a produselor 
agricole, să stabilească sarcini geologo-inginereşti şi pentru evitarea poluării; echipament 
pentru elaborarea hărţilor speciale digitale geologice şi geomorfologice de diferite 
destinaţii, lucru care permite a da recomandări privind măsurile de prevenire a activizării 
proceselor de modelare a reliefului, amplasarea obiectelor în condiţiile teritoriilor instabile; 
de tehnologii de cartare geomorfologică şi geologo-inginerească, de teledetecţie şi 
aerofotointerpretare, de modelare spaţială digitală cu aplicare a tehnologiilor SIG, de 
analiză statistică, de modelare fizică şi matematică a proceselor exogene; de calculatoare 
din ultima generaţie, softuri GIS licenţiate: ArcGIS, MapInfo, GMT – Generic Mapping 
Tool; (XP OS), pachetul de programe Matemathica.4.1v. (XP OS); de bibliotecă şi de 
reţele de comunicare); f) instituţia dispune de potenţialul ştiinţific uman necesar pentru 
pregătirea specialiştilor în domeniu (1 doctor habilitat şi 2 doctori în ştiinţă abilitaţi în 
calitate de conducători de doctorat la alte specialităţi şi cu lucrări ştiinţifice la specialitatea 
solicitată, viitori potenţiali conducători de doctorat la specialitatea vizată);  h) Comisia de 
expertiză unificată în domeniul matematica şi ştiinţele naturii a CNAA recomandă ca 
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM să fie abilitat în calitate de instituţie 
organizatoare de doctorat la specialitatea solicitată.  

 

Preşedinte  CNAA,     
academician                                                                                      Valeriu  CANŢER 
 

Secretar ştiinţific,                
Profesor universitar                                                                               Aliona GRATI   
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