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H O T Ă R Â R E A nr. AT –7/2-1 
privind respingerea demersurilor  

senatelor instituţiilor cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice  
specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor  

(proces-verbal nr.7 din 04 noiembrie 2010) 
 

În conformitate cu art. 104 lit. p) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, în 
rezultatul examinării propunerilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior şi în baza deciziilor comisiilor de 
experţi pe domenii, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE: 
 
1. Se resping demersurile senatelor instituţiilor privind formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru 
susţinerea tezelor de doctor, după cum urmează: 

 
 Demersul senatului Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” cu privire la 
formarea Consiliului ştiinţific specializat DH 50.14.00.22 – 14, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea 
publică a tezei de doctor în medicină „Particularităţile de diagnostic şi tratament a coxa valga displazică la 
copii”, la specialitatea: 14.00.22 – Ortopedie şi traumatologie, prezentată de dl RUSANOVSCHI Grigorii. 

 
 Demersul senatului Academiei de Studii Economice din Moldova cu privire la formarea Consiliului 
ştiinţific specializat D 32.08.00.05, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea publică a tezei de doctor în 
economie „Perfecţionarea managementului activităţii de marketing în sectorul”, la specialitatea: 08.00.05 – 
Economie şi management (în sectorul hotelier), prezentată de dl CALUGHIN Serghei. 
 
2. Se avertizează seminarele ştiinţifice de profil pentru promovarea tezelor de doctorat ce nu corespund prevederilor 

actelor normative ale CNAA: 
- Seminarul ştiinţific de profil din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 

Testemiţanu” la specialitatea: 14.00.22 – Ortopedie şi traumatologie (preşedinte Gornea Filip, dr.hab., 
prof. univ; secretar ştiinţific – Verega Grigore, dr., conf. univ.); 

-  Seminarul ştiinţific de profil din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova la specialitatea: 
08.00.05 – Economie şi management şi 08.00.06 – Marketing; logistică (preşedinte Cotelnic Ala, 
dr.hab., prof. univ; secretar ştiinţific – Ţurcanu Gheorghe, dr., conf. univ.);. 

 
3. Se atenţionează senatele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” şi Academiei 

de Studii Economice din Moldova pentru promovarea tezelor de doctorat ce nu corespund prevederilor actelor 
normative ale CNAA. 

Preşedinte,                          
academician                                                                                                           Valeriu CANŢER 

Secretar ştiinţific,               
profesor universitar                                                                                              Gheorghe GLADCHI 


