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HOTĂRÂRE A  nr. AT-6/3 -1 
cu privire la  respingerea dosarului de atestare pentru conferirea gradului ştiinţific de doctor în 

politologie doamnei MALAI Irina 
 

             În temeiul pct. 14. lit.h);  pct.6, lit. m); pct.  18, lit. a), lit.c1)din Regulamentul cu privire la 
funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi 
ştiinţifico-didactice în Republica Moldova, cu modificările şi completările ulterioareşi expertizei Comisiei 
de experţi în Politologie, administrare publică, jurnalism şi ştiinţe ale comunicării, procesul verbal  nr. 3(6) 
din 07 noiembrie 2012, Comisia de Atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a Consiliului 
Naţional pentru Acreditare şi Atestare HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se aprobă rezultatele expertizei tezei de doctor în politologie„Место и роль национальных 
государств в процессах глобализации”, specialitatea 13.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria 
politologiei; instituţii şi procese politice, autor dna MALAI Irina, prin care s-au stabilit elemente de 
plagiat în 8 fragmente de text (p.86, p.89, p.91, p.93, p.94, p.95-96, p.98). 
 
2. Nu se confirmă decizia Consiliul ştiinţific specializat D 18.23.00.01- 16 din cadrul Institutului 
Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei din  5 aprilie 2012 de a conferi 
dnei MALAI Irina  gradul ştiinţific de doctor în politologie în baza susţinerii tezei de doctor „Место и 
роль национальных государств в процессах глобализации”, specialitatea 13.00.01 – Teoria, 
metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice, fără dreptul de a fi resusţinută. 
 
3. Se avertizează  conducătorul ştiinţific  dl Roşca Alexandru, academician al AŞM, pentru tolerarea  
elementelor de plagiat  comise de pretendenta la grad ştiinţific şi Seminarul ştiinţific de profil (preşedinte 
– Roşca Alexandru, academician al AŞM; secretar ştiinţific – Juc Victor, dr., conf. univ.) pentru 
promovarea tezei de doctorat ce nu corespunde  prevederilor actelor normative. 
 
4. Se avertizează Consiliul ştiinţific specializat D 18.23.00.01- 16 din cadrul Institutului Integrare 
Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (preşedinte Moraru Victor, dr.hab. în 
politologie, prof. univ.; secretar ştiinţific Juc Victor, dr. în politologie, conf. univ.; membrii: Anikin Vl., 
dr. hab., conf. cercet.; Ciobu E. dr. în filosofie, conf. univ.;  Stercul N., dr. în politologie), pentru  lipsă de 
exigenţă, încălcarea actelor normative şi iresponsabilitate în evaluarea valorii ştiinţifice a tezei  de 
doctorat. 
 
5. Se atenţionează Consiliul ştiinţific al Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei pentru promovarea tezei de doctorat ce nu corespunde prevederilor actelor 
normative ale CNAA. 

Preşedintele Consiliului Naţional         
pentru Acreditare şi Atestare,                                                                      Valeriu CANŢER 
academician 

Secretar ştiinţific,               Gheorghe GLADCHI 
profesor universitar 


