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HOTĂRÎREA nr. AT 4/3 – 2    
din 5 iulie 2012 

cu privire la avizarea demersurilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării adresate 
 Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică privind abilitarea cu dreptul  

de instituţii organizatoare de doctorat la anumite specialităţi 
 
 
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 și completările ulterioare, punctului 3, lit. a) și 
punctelor 5 și 6 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi 
postdoctoratului, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 173 din 18 februarie 
2008, ținând cont de recomandările comisiilor de experţi în domeniu ale CNAA, Comisia de 
atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se acordă aviz favorabil solicitării de abilitare a Universităţii Tehnice a Moldovei 

cu dreptul de instituţie organizatoare de doctorat la specialitatea 05.24.01 – Geodezie: 
- instituţia este acreditată la profilul „Inginerie civilă, economie şi management” (care 

cuprinde şi specialitatea solicitată);  
- dispune de baza tehnico-materială, logistică şi didactico-metodică necesară pregătirii 

teoretice și de specialitate a cadrelor științifice;  
- dispune de un colectiv profesional în domeniu (2 doctori în ştiinţe la specialitatea 

dată);  
- pregăteşte cadre la ciclul I şi II universitar la specialitatea solicitată (115 studenţi şi 37 

masteranzi);  
- este recomandată de Comisia de experţi în energetică, construcţie de maşini, mecanică 

şi inginerie civilă a CNAA. 
 
2. Se acordă aviz favorabil solicitării de abilitare a Institutului de Genetică şi 

Fiziologie a Plantelor al AŞM cu dreptul de instituţie organizatoare de doctorat la 
specialitatea 06.01.06 – Legumicultură: 

- instituţia este acreditată la profilul „Genetică, fiziologia şi ameliorarea plantelor” (care 
cuprinde şi specialitatea solicitată);  

- dispune de baza tehnico-științifică și suporturi didactice necesare pregătirii teoretice și 
de specialitate a cadrelor științifice; 

- dispune de un colectiv profesional în domeniu (1 doctor habilitat şi 1 doctor în ştiinţe 
la specialitatea dată, în total 25 doctori habilitaţi şi 76 doctori în domeniul biologiei);  

- este recomandată deComisia de experţi în agricultură a CNAA. 
 



3.  Se acordă aviz favorabil solicitării de abilitare a Universităţii Pedagogice de Stat 
„Ion Creangă din Chişinău cu dreptul de instituție organizatoare de doctorat la 
specialitatea 10.01.01 –Literatura română: 

-instituţia este acreditată la profilurile „Patrimoniul istoric şi cultural în context 
european” şi „Ştiinţe ale educaţiei şi formarea cadrelor didactice” (care cuprind şi specialitatea 
solicitată);  

- dispune de baza tehnico-materială, logistică şi didactico-metodică necesară pentru a 
demara studii doctorale la specialitatea dată;  

- dispune de un colectiv profesional în domeniu (6 doctori habilitaţi şi 21 doctori în 
filologie);  

- pregăteşte cadre la ciclul I şi II universitar la specialitatea solicitată (693 studenţi şi 109 
masteranzi);  

- este recomandată de Comisia de experţi în filologie a CNAA. 
 
4. Nu se acordă aviz favorabil solicitării de abilitare a Universităţii de Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi cu dreptul de instituţie organizatoare de doctorat la specialitatea 
08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat şi agricultură), 
deoarece universitatea respectivă nu este acreditată pe profilul de cercetare care cuprinde 
specialitatea dată. 

 
5. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul www.cnaa.md.  
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