
 
 
 

 
 

DECIZIA  

Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare 

nr. 28 din 25.10.2020 

cu privire la soluționarea situației referitoare la eliberarea diplomei privind conferirea titlului 

științific de doctor dnei Galina Mîndru 

 

Consiliul de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare 

(ANACEC) a examinat solicitarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (Scrisoarea nr.04/2-

09/4667 din 28.08.2020) în care se recomandă revederea Deciziei nr. 5 din 27 decembrie 2019 

a Consiliului de conducere al ANACEC cu privire la confirmarea titlului științific de doctor a dnei 

Galina Mîndru. Drept urmare a discuțiilor s-a stabilit următoarele: 

1. Grantul doctoral pentru Mîndru Galina a fost acceptat de către Ministerul Educației, Culturii 

și Cercetării (MECC) la specialitatea 166.02. Protecția mediului și folosirea rațională a 

resurselor naturale, cu finanțare bugetară, în cadrul Școlii doctorale în științe geonomice;  

2. Conducătorul științific al tezei elaborate este doctor habilitat, profesor universitar, membru 

corespondent al Academiei de Științe a Moldovei în domeniul științelor geonomice; 

3. Dna Mîndru Galina a desfășurat programul doctoral în domeniul științelor geonomice;  

4. Comisia de susținere a tezei (Comisia de doctorat) a fost formată din specialiști în 

domeniul științelor geonomice, inclusiv un academician din Republica Moldova și un 

profesor universitar din România;  

5. Comisia de doctorat a confirmat, la 16 mai 2019, că teza este în domeniul științelor 

geonomice;  

6. Instituția organizatoare de doctorat a solicitat ANACEC, la 31 mai 2019, confirmarea titlului 

științific conferit de către aceasta în domeniul științelor geonomice;  

7. Experții ANACEC, în urma analizei tezei, au confirmat, la 19 decembrie 2019, că teza este 

în domeniul științelor geonomice; 

8. Metodologia de conferire și confirmare a titlurilor științifice (HG nr. 497 din 23.10.2019) 

prevede că ANACEC confirmă titluri științifice pe domenii sau ramuri științifice prevăzute 

în Nomenclatorul specialităților științifice, aprobat prin HG 199/2013 (pct.14), dar nu 

prevede că ANACEC poate modifica domeniul științei în care instituția organizatoare de 

doctorat a conferit titlul (pct.57-59). 

 

În temeiul Metodologiei de conferire și confirmare a titlurilor științifice (HG nr. 497 din 23.10.2019), 

în baza atribuțiilor legale pe care le deține, Consiliul de conducere al ANACEC,  

DECIDE: 

A păstra în vigoare prevederile Deciziei nr. 5 din 27 decembrie 2019 a Consiliului de 

conducere al ANACEC cu privire la confirmarea titlului științific de doctor a dnei Galina 

Mîndru. 
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