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din 21.09.2018
în atenţia instituţiilor organizatoare de doctorat

Agenţia Naţională pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Cercetare (ANACEC) vă informează că
în legătură eu problemele tehnice, cauzate de ncrcspectarca prevederilor contractuale ale
persoanelor responsabile de menţinerea site-uiui www.enaa.md, plasarea şi consultarea tezelor de
doctorat, precum şi transmiterea on-line a şedinţelor de susţinere a tezelor, temporar nu este
disponibilă.
In acest context, ANACEC recomandă instituţiilor organizatore de studii de doctorat să plaseze pe
site-ul instituţiei varianta electronică a tezelor şi autorcferatclor care urmează a fi susţinute.
Instituţiile sunt încurajate să asigure transmisiunea on-line a şedinţelor de susţinere a tezelor de
doctor/ doctor habilitat, cu informarea ANACEC. prin transmiterea linkurilor respective la adresa
de mail - anacip@anacip.md. ori înregistrarea audio-video a şedinţei. înregistrarea audio-video a
şedinţei publice de susţinere a tezei va fi ataşată pe suport electronic la dosarul de atestare pentru
confirmarca/confcrirca titlurilor ştiinţifice, depus la ANACEC, ori în lipsa acesteia va 11 înlocuit cu
stenograma şedinţei publice de susţinere a tezei.
Totodată, rămâne valabilă obligativitatea transmiterii către ANACEC a variantei electronice a tezei
şi autoreferatului în format PDF cu minim 30 zile înainte de susţinerea publică a tezei.
Transmiterea se va face prin expediere la adresa dnei Mariana Gavril. cu solicitarea confirmării
rccepţionării. Date de contact: e-mail - gavrilmariana 1961 (Agmail.com; tel. - 022783853;
069963830.
Autoreferatul tezei de doctor/doctor habilitat în format fizic va fi expediat cu minim 30 zile înainte
de susţinerea publică a tezei la adresa ANACEC: şoseaua Hînceşti, 38A, Chişinău.
Dosarele cu referire la formarea Consiliilor Ştiinţifice Specializate, eoniirmarea/conferirea titlurilor
ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, echivalarea şi recunoaşterea actelor emise peste hotare, abilitarea
cu drept de conducător de doctorat, sc vor depune la sediul ANACEC: şoseaua Hînceşti, 38A, bir.
209, tel: 022783854, 022783856.
Pentru orice întrebare cu referire la activitatea ANACEC, nu ezitaţi să ne contactaţi la
anacipţn anacip.md.
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