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CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE     
COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

HOTĂRÂREA nr. AT 6/7 din 20 noiembrie 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: 

 
I.  A considera neîntemeiat demersul Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic 

Republican de a fi abilitată cu dreptul de a pregăti cadre ştiinţifice prin doctorat şi postdoctorat  la 
specialitatea 321.19 – Anesteziologie şi terapie intensivă.  

Temeiul: 
 1. Comisia de experţi în chirurgie a CNAA, în urma analizării dosarului în şedinţa  din 6.11.2014,  

nu recomandă ca IMSP Spitalul Clinic Republican să fie abilitată în calitate de instituţie organizatoare de 
doctorat la specialitatea solicitată.  

2. Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic Republican nu este acreditată ca organizaţie 
din sfera ştiinţei şi inovării ce are dreptul de a efectua activităţi de cercetare, inovare şi transfer tehnologic 
la profil ce cuprinde specialitatea: 321.19 – Anesteziologie şi terapie intensivă.  

3.  Instituţia nu dispune de potenţialul ştiinţific uman necesar pentru pregătirea cadrelor ştiinţifice 
la specialitatea solicitată (1 doctor habilitat sau 2 doctori în ştiinţe titulari ai instituţiei, cu lucrări 
ştiinţifice publicate la specialitatea dată). 

II. A recomanda IMSP Spitalul Clinic Republican ca, în conformitate cu Codul Educaţiei, să 
formeze un consorţiu cu Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, în cadrul 
căruia să pregătească cadre ştiinţifice prin doctorat şi postdoctorat la specialitatea solicitată. 
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