
 

                                                                                                                                                                                                   

H O T Ă R Â R E A nr. AT - 7/1.2 

 din 28 decembrie 2016 

privind respingerea demersului pentru formarea Consiliului ştiinţific specializat 

 

 În conformitate cu art. 104 lit. p) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii 

Moldova (Monitorul Oficial, nr.125-129 din 30 iulie 2004), Regulamentul privind funcţionarea 

consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-

didactice în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea CNAA din 25.11.2004 (proces-verbal nr.1), 

cu modificările şi completările ulterioare, în rezultatul examinării propunerilor consiliilor ştiinţifice 

ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior şi în 

baza deciziilor comisiilor de experţi,  Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 

HOTĂRĂŞTE:                                                                                          

                                                                      

1.  Se restituie demersul Consiliului ştiinţific al Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi 

Sport cu privire la formarea Consiliului științific specializat, abilitat cu dreptul de a 

organiza susținerea tezei de doctor habilitat în științe pedagogie cu tema Закономерности 

формирования ритма профессионально-педагогической деятельности специалиста 

по физической культуре / Legităţile formării ritmului de activitate profesională 

pedagogică a specialistului de cultură fizică,  specialitatea: 533.04 – Educaţie fizică, sport, 

kinetoterapie şi recreaţie elaborată de dna AFTIMICIUC Olga. 

 

          Temei: Dosarul de atestare nu corespunde prevederilor  Regulamentului cu privire la 

funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate  şi conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor 

ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova (2004), cu completările şi modificările 

ulterioare.   

 S-au depistat preluări de text, tabele şi figuri, informaţii de mare valoare din 

tezele de doctor în pedagogie  ale dnei Faur Mihaela-Liana (susţinută în 2005), 

dnei Gonczi-Raicu Maria (susţinută în 2002) şi dnei Polevaia-Secăreanu A.G. 

(susţinută în 2012) fără a face trimiterile respective şi a indica sursele in 

Bibliografia tezei; 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

 
Adresa: Bd. Ştefan cel Mare, 180, et.10, bir. 1001, MD2004, Chişinău, Republica Moldova 

Telefon : (373 22) 296271;  Fax (373 22) 296271; Web: www.cnaa.md;  E-mail: info@cnaa.gov.md 

 

mailto:info@cnaa.gov.md


 Experimentul constatativ se referă doar la activitatea motorie a studenţilor şi 

practic nu se vorbeşte nimic despre nivelul pregătirii profesionale;  

 Nu este evidenţiat materialul factologic experimental folosit şi nu-s indicate 

rezultatele ştiinţifice originale obţinute în premieră; 

 Programa Educaţie ritmico-muzicală din Anexa 1 nu este prezentată cu conţinut 

experimental. 

2.  Se avertizează conducătorul ştiinţific: PÂSLARU Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, 

profesor universitarr, pentru promovarea acestei teze de doctor habilitat ce nu corespunde 

prevederilor actelor normative ale CNAA.  

3.  Se avertizează Seminarul științific de profil din cadrul Universităţii de Stat de Educaţie 

Fizică şi Sport la specialitatea 533.04 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie 

pentru promovarea acestei teze de doctor habilitat ce nu corespunde prevederilor actelor 

normative ale CNAA.  

 

 

Prezenta hotărâre întră în vigoare la data adoptării și se publică pe site-ul CNAA 

(www.cnaa.md).  

 

 

Preşedintele Consiliului Naţional     

pentru Acreditare şi Atestare                                                        Valeriu CANŢER,  academician  

 

 

 

Secretar ştiinţific                                           Aliona GRATI, dr. hab., conf. univ. 

 


