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Cu privire la abilitarea cu dreptul  

de a pregăti cadre ştiinţifice 

 

 În conformitate cu prevederile art. 86 lit.s), 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), Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM    

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se abilitează Universitatea de Stat din Moldova, cu dreptul de organizare a studiilor de 

doctorat şi postdoctorat, la specialitatea: 134.07 – Fizica mediului ambiant, pe un termen 

de 6 ani.  

 

2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina administraţiei instituţiei 

nominalizate. 

 

 

 

Preşedinte, 

academician                                                              Gheorghe DUCA 

 

 

Secretar ştiinţific general, 

doctor habilitat          Aurelia HANGANU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notă informativă 

la proiectul hotărîrii CSŞDT 

„Cu privire la abilitarea 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) şi în temeiul materialelor  prezentate 

de Universitatea de Stat din Moldova.  

Dosarul şi setul de acte prevăzute de legislaţie au fost transmise spre 

examinare şi avizare Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare.  

Reieşind din necesitatea stringentă de a pregăti cadre necesare economiei 

naţionale şi în baza avizului favorabil al comisiei de experţi al CNAA, nr.01- 84 

din 29.05.2015, se propune Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al AŞM abilitarea  Universităţii de Stat din Moldova, cu dreptul de 

organizare a studiilor de doctorat şi postdoctorat la specialitatea: 134.07 – Fizica 

mediului ambiant, conform Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice aprobat prin 

HG nr.199 din 13 martie 2013. 

 Rugăm susţinerea acestui proiect. 

 

 

 

Şef  Direcţie politici în sfera  

ştiinţei şi inovării                             dr. Nicolae Stratan 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


