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HOTĂRÂREA nr. AT 3/7 din 28 mai 2015
referitoare la avizarea demersului Universităţii de Stat din Moldova 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 Universităţii de Stat din Moldova de a fi abilitată cu
dreptul de instituţie organizatoare de doctorat la specialitatea: 134.07 – Fizica mediului ambiant;
profilul: Fizică aplicată; ramura: Ştiinţe aplicate; domeniul: Ştiinţe ale naturii.
Temeiul. Universitatea de Stat din Moldova: a) este acreditată în calitate de organizaţie din
sfera ştiinţei şi inovării la profilul Fizica şi ingineria materialelor, nanostructurilor şi a
dispozitivelor (certificat de acreditare seria P, nr. 044, acordat în baza hotărârii CNAA nr. AC 5/1 din 01.07.2011, eliberat la 29.09.2011, nr. 76), are tradiţii bogate în pregătirea cadrelor
ştiinţifice; b) dispune de o bază tehnico-ştiinţifică şi suporturi didactice adecvate pregătirii teoretice
şi specializate a cadrelor ştiinţifice la specialitatea solicitată, bibliotecă, calculatoare moderne,
reţele de comunicare; c) este fondatoare a unor reviste ştiinţifice la profilul dat; d) pregăteşte
specialişti la specialitatea solicitată la două nivele de învăţământ superior: I – licenţă şi II –
masterat (înmatriculează anual 150 de studenţi şi 50 de masteranzi, în ultimii 5 ani a pregătit 84 de
specialişti); e) dispune de un potenţial ştiinţific uman necesar pentru pregătirea specialiştilor în
domeniul de referinţă (2 doctori habilitaţi titulari şi 3 doctori în ştiinţă titulari abilitaţi în calitate de
conducători de doctorat la alte specialităţi şi cu lucrări ştiinţifice la specialitatea solicitată, potenţiali
conducători de doctorat la specialitatea vizată; f) Comisia de experţi în fizică a CNAA în şedinţa sa
din 15 mai 2015 recomandă ca Universitatea de Stat din Moldova să fie abilitată în calitate de
instituţie organizatoare de doctorat la specialitatea solicitată.

Preşedinte CNAA,
academician

Secretar ştiinţific,
profesor universitar
Ex.: Ion Holban, tel. 29-48-60
E:\CNAA\Comisia de Atestare\SEDINTE\2015\3-28.05.2015\pentru site CNAA\2015.Hotararea.AT.3.7.28.05.2015.USM.doc

Valeriu CANŢER

Aliona GRATI

