
 

 

CONSILIUL SUPREM  

PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE 

TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI  

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI 

 

 

SUPREME COUNCIL  

ON SCIENCE AND TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT OF THE ACADEMY  

OF SCIENCES OF MOLDOVA 

 
 

    HOTĂRÎRE  

 

„  04  ” septembrie  2014                   Nr. 192 

      mun. Chişinău  
 

 

 

Cu privire la desfăşurarea concursului de admitere 

la studii de doctorat şi postdoctorat 

 

 În temeiul Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului 

şi postdoctoratului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 173 din 18.02.2008 şi în 

legătură cu desfăşurarea concursului de admitere la studii de doctorat şi 

postdoctorat pentru anul academic 2014 – 2015, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi 

Dezvoltare Tehnologică HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Admiterea la studii de doctorat şi postdoctorat în şcolile doctorale din cadrul 

Clusterului educaţional-ştiinţific „UnivER SCIENCE” se va desfăşura în 

lunile septembrie-octombrie 2014. 

2. Universitatea Academiei de Ştiinţei a Moldovei (responsabil acad. Maria 

Duca, rector) va organiza: 

- primirea actelor  în perioada 15 septembrie  - 25 septembrie 2014;  

- desfăşurarea examenelor de admitere (1 octombrie – examenul la 

specialitate şi 10 octombrie – la limba străină); 

- va emite ordinul privind componenţa comisiilor de examinare pentru 

specialitate în baza propunerilor institutelor organizatoare de doctorat, 

şi la limba străină. 

3. Se aprobă următoarea componenţă a: 

Comisiei  de  admitere: 

- mem. cor. Ion Guceac, vicepreşedinte al AŞM -  preşedinte; 

- acad. Maria Duca, rector al UnAŞM - vicepreşedinte; 

- acad. Gheorghe Rusnac, vicepreşedinte al CSŞDT al AŞM -  membru; 

- Claudia Oltu, şef de secţie, UnAŞM - secretar;  

Membrii comisiei:  

- dr. hab. Aurelia Hanganu, secretar ştiinţific general interimar, CSŞDT 

al AŞM; 

- dr. Nicolae Stratan, şef de direcţie, CSŞDT al AŞM;   

 



 

  Comisiei de primire a actelor: 

- dr. Aliona Glijin, prorector, UnAŞM - preşedinte; 

 

Membrii comisiei: 

-  Ina Didilică, specialist principal metodist, UnAŞM; 

-  Larisa Vatamanu, consultant superior, Direcţia politici în sfera ştiinţei 

şi inovării, CSŞDT al AŞM.  

4. Comisia de admitere, pînă la 15 octombrie curent, va examina rezultatele   

concursului de admitere şi le va înainta spre aprobare CSŞDT. 

5. Responsabili de îndeplinirea Planului de admitere la studii de doctorat şi la 

postdoctorat sunt directorii institutelor organizatoare de doctorat. 

6. Controlul privind executarea prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui mem. 

cor. Ion Guceac, vicepreşedinte al AŞM. 

 

 

                                                                              

 

Preşedinte,      

academician                                                             Gheorghe DUCA 

 

Secretar ştiinţific  

general interimar,  

doctor habilitat                                                        Aurelia HANGANU 
 

 
 

 


