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Cu privire la abilitarea cu dreptul  

de a pregăti cadre ştiinţifice 

 

 În conformitate cu prevederile art. 86 lit. s) al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al 

Republicii Moldova nr. 259-XV din 15.07.2004 (Monitorul Oficial al RM nr. 125-129/663 din 

30.07.04), p. 4, 5, 6 ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi 

postdoctoratului (Hotărîrea Guvernului nr. 173 din 18.02.2008, M.O. nr. 42-44/252 din 

29.02.2008), Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se abilitează cu dreptul de organizare a studiilor de doctorat pe un termen de 6 ani:  

- Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril 

Draganiuc”, la specialitatea: 313.02 – Microbiologie, virusologie medicală (profilul: 

Imunologie, microbiologie, virusologie; ramura: Medicină fundamentală). 

 

2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina conducătorului  

instituţiei nominalizate (dna L. Domente, director). 

 

 

 

Preşedinte, 

academician                                                                                   Gheorghe DUCA 

 

Secretar ştiinţific  

general interimar, 

doctor habilitat           Aurelia HANGANU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Notă informativă 

la proiectul hotărîrii CSŞDT 

„Cu privire la abilitarea instituţiilor cu dreptul de a pregăti cadre ştiinţifice” 

 

Proiectul hotărîrii „Cu privire la abilitarea instituţiilor cu dreptul de a pregăti cadre 

ştiinţifice” a fost elaborat  în conformitate cu prevederile  Codului cu privire la ştiinţă şi inovare 

al Republicii Moldova Nr. 259-XV din 15.07.2004 (Monitorul Oficial al RM, nr.125-129/663 

din 30.07.04), Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi 

postdoctoratului (Hotărîrea Guvernului nr. 173 din 18.02.2008) şi în temeiul materialelor  

prezentate de Universitatea de Stat din Moldova şi Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril 

Draganiuc”. 

Ţinînd cont de faptul că în baza Regulamentului menţionat termenul de valabilitate a 

dreptului de pregătire a cadrelor ştiinţifice la specialităţile solicitate este de 6 ani şi acesta a 

expirat, Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc” a înaintat CSŞDT, dosarul pentru 

abilitarea specialităţii: 313.02 – Microbiologie, virusologie medicală (profilul: Imunologie, 

microbiologie, virusologie; ramura: Medicină fundamentală). 

La rîndul ei Universitatea de Stat din Moldova, care duce lipsă de cadre ştiinţifice în 

domeniul Asistenţei sociale iniţiază pregătirea cadrelor ştiinţifice la o specialitate nouă. 

 

Prin urmare, se propune abilitarea Universităţii de Stat din Moldova, la specialitatea: 

542.01 – Teoria şi practica asistenţei sociale şi Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril 

Draganiuc”, la specialitatea: 313.02 – Microbiologie, virusologie medicală (profilul: 

Imunologie, microbiologie, virusologie; ramura: Medicină fundamentală). 

 

Dosarele şi setul de acte prevăzute în Regulamentul menţionat au fost transmise spre 

examinare şi avizare Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare.  

 

Reieşind din necesitatea stringentă de a pregăti cadre la specialităţile necesare economiei 

naţionale şi în baza avizelor favorabile ale comisiilor de experţi ale CNAA (nr.01-22 din 

14.02.2014 şi nr.01-39 din 11.04.2014), propunem Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi 

Dezvoltare Tehnologică examinarea dosarelor  şi abilitarea instituţiilor respective, cu drept de 

organizare a studiilor de doctorat şi postdoctorat la specialităţile menţionate, conform 

Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice aprobat prin HG nr.199 din 13 martie 2013. 

 

 

 

Şef  Direcţie politici în sfera  

ştiinţei şi inovării                             dr. Nicolae Stratan 
 

 

 

 


