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HOTĂRÂREA  nr. AT  6/5 
cu privire la aprobarea programelor examenelor de doctorat 

(proces - verbal nr. 6 din 6 octombrie 2010) 
 
În temeiul art. 104, lit. m) al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova 

nr.259 - XY din 15 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare  şi în baza concluziilor 
comisiilor de experţi ale CNAA în domeniu, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-
didactice a CNAA  HOTĂRĂŞTE:  

 
1. Se aprobă programele actualizate ale examenelor de doctorat la următoarele 

specialităţi ştiinţifice: 
 

Cifrul Specialitatea Domeniul Instituţia 
 

TEHNICĂ  (4) 
05.09.12 Electronică de putere mare; dispozitive şi 

sisteme de convertizare a energiei 
tehnică IE al AŞM 

05.14.02 Centrale electrice (partea electrică), reţele 
electrice , sisteme electroenergetice şi 
dirijarea lor 

tehnică IE al AŞM 

05.14.08 Surse noi şi regenerabile de energie tehnică IE al AŞM 
05.25.03 Bibliologie, biblioteconomie şi bibliografie filologie, 

istorie, 
sociologie 

USM 

 
ISTORIE  (2) 

07.00.02 Istoria românilor istorie USM 
07.00.03 Istoria universală (pe perioade) istorie USM 

 
FILOSOFIE  (2) 

09.00.03 Istoria filosofiei filosofie IISD al AŞM  
09.00.13 Filosofie socială, antropologie filosofică, 

filosofia culturii 
filosofie IISD al AŞM  

 
FILOLOGIE  (3) 

10.01.10 Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării filologie, 
sociologie, 
istorie, 
politologie 

USM  

10.02.04 Limbi germanice (limba engleză) filologie USM  
10.02.05 Limbi romanice (limba franceză) filologie USM  



 
 

SOCIOLOGIE  (2) 
22.00.01 Teoria, metodologia şi istoria sociologiei sociologie USM  
22.00.04 Structură socială, instituţii şi procese sociale sociologie USM 

 
ŞTIINŢE POLITICE (3) 

23.00.01 Teoria, metodologia şi istoria politologiei; 
instituţii şi procese politice 

politologie USM 

23.00.04 Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi 
dezvoltării globale 

politologie USM 

23.00.04 Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi 
dezvoltării globale 

politologie  IISD al AŞM  

 
 

2. Programele examenelor de doctorat aprobate prin prezenta Hotărâre se plasează pe site-
ul CNAA.   

 
 

Preşedinte  al CNAA,              
academician                                                                                                 Valeriu CANŢER 
 
 
 
 

Secretar ştiinţific,            
dr. hab.                                                                                                   Gheorghe GLADCHI                     
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