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CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE     

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 
            

 
HOTĂRÂREA nr. AT 1/8.2 din 13 februarie 2014 

referitoare  la avizarea demersului Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul 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  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 Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul 
Clinic Republican de a fi abilitată cu dreptul de instituţie organizatoare de doctorat la 
specialitatea 321.04 – Reumatologie.  

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

inovării la profilul Tratamentul chirurgical al bolilor cardiovasculare (certificat de 
acreditare seria P, nr. 053, eliberat de CNAA  la 03.05.2012, nr. AC – 3/4 - 1), are tradiţii 
în pregătirea şi perfecţionarea cadrelor în domeniul reumatologiei, este abilitată ca IOD la 
specialităţile Medicină socială şi management şi Chirurgie cardiovasculară; b) instituţia 
dispune de o bază tehnico-ştiinţifică adecvată pregătirii teoretice şi specializate a cadrelor 
ştiinţifice: laboratoare moderne bine înzestrate cu echipament şi aparate de ultimă oră 
supuse controlului metrologic: tomograf computerizat, angio-CT, rezonanţă nuclearo-
magnetică, cateterism cardiac, ecocardiografie, analizatoare imunologice; c) de bibliotecă 
şi reţele de comunicare, are acces la bibliotecile electronice şi revistele internaţionale de 
specialitate (Hinary, Medline, CTSnet, PubMed, Elsevier…); d) de o reţea de calculatoare 
conectate Internet; e) de o bază de date „Medproiect”, în care sunt incluşi toţi pacienţii 
tematici; f) instituţia dispune de potenţialul ştiinţific uman necesar pentru pregătirea 
specialiştilor în domeniu (1 doctor habilitat titular, 9 doctori habilitaţi prin cumul care 
activează în acest domeniu, dintre care unul abilitat cu dreptul de conducător de doctorat la 
specialitatea solicitată, 7 doctori titulari care activează în acest domeniu, dintre care 3  sunt 
potenţiali conducători de doctorat cu lucrări ştiinţifice publicate la specialitatea solicitată);  
g) în Republica Moldova există un mare număr de oameni afectaţi cardiovascular, se simte 
o lipsă acută de specialişti în domeniul reumatologiei, la 100 000 de populaţie Republica 
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Moldova dispune de două ori mai puţini reumatologi decât Germania; h) Comisia de 
experţi în terapie a CNAA în şedinţa din 30.01.2014 recomandă ca IMSP Spitalul Clinic 
Republican să fie abilitat în calitate de instituţie organizatoare de doctorat la specialitatea 
solicitată: 321.04 – Reumatologie.  

 
 

Preşedinte  CNAA,                     
academician                                                                                      Valeriu  CANŢER 

Secretar ştiinţific,                 
Profesor universitar                                                                               Aliona GRATI   
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