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HOTĂRÎREA  nr. AT 3/6 - 2  din 23 mai 2012 

cu privire la respingerea dosarului dlui Capaţina Grigore pentru abilitarea cu dreptul 
de conducător (consultant) de doctorat, recomandat de Senatul Universităţii de Stat de 

Educaţie Fizică şi Sport 
 
 În conformitate cu punctele 8-10 ale Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 173 din 18 februarie 2008, cu criteriile stipulate în „Regulamentul privind 
abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat ( postdoctorat)”, aprobat de 
Comisia de atestare a CNAA prin Hotărârea nr. AT 2/6 din 31 martie 2011, în baza 
recomandării Comisiei de experţi a CNAA în pedagogie şi psihologie, luate în urma examinării 
dosarului dlui CAPAŢINA Grigori, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea 
de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (demersul instituţiei nr. 01 – 14/311 din 18.01.2012), 
Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA  HOTĂRĂŞTE:  

 
I. Se respinge dosarul dlui CAPAŢINA Grigori, doctor în pedagogie, conferenţiar 

universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, pentru abilitarea cu dreptul de 
conducător (consultant) de doctorat la specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia 
educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare, recomandat de 
Senatul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, deoarece nu satisface cerinţele stipulate 
în „Regulamentul privind abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat 
(postdoctorat)” în privinţa  numărului de lucrări ştiinţifice publicate şi a numărului de participări 
cu rapoarte la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

 
II. Se atenţionează Senatul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport pentru 

recomandarea acordării dreptului de conducător (consultant) de doctorat a persoanelor 
care nu satisfac cerinţele „Regulamentului privind abilitarea cu dreptul de conducător 
(consultant) de doctorat (postdoctorat)”. 
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