
 
 
 

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;   www. cnaa.md;  e-mail: cnaa@mail.utm.md 

 
H O T Ă R Â R E A nr. AT –7/4-1 

din 20 decembrie 2012 
     privind respingerea demersului Consiliului ştiinţific al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM 
              cu privire la formarea Consiliului ştiinţific specializat pentru susţinerea tezei de doctor  

  
 

În conformitate cu art. 104 lit. p) şi r) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii 
Moldova, nr. 259 din 15 iulie 2004, punctele 14, lit.h), 18, lit.d) din Regulamentul cu privire la 
funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi 
ştiinţifico-didactice în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Comisiei de atestare a CNAA din 
25.11.2004 (proces-verbal nr.1), cu modificările şi completările ulterioare şi în baza deciziei Comisiei 
de experţi în drept , Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se respinge demersul Consiliului ştiinţific al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM cu 

privire la formarea Consiliului ştiinţific specializat D 15.12.00.03-06 în cadrul Institutului 
de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
drept cu tema: „Современные проблемы правовой защиты женщин в сфере трудовых 
отношений ( сравнительно-правовой анализ)”, la specialitatea: 12.00.03 – Drept privat 
(dreptul muncii), prezentată de dna PLEŞCO Tatiana, pe motiv că în conţinutul lucrării s-a 
depistat plagiat. 
 

2. Se interzice doamnei Pleşco Tatiana să elaboreze în continuare teza de doctorat cu tema: 
„Современные проблемы правовой защиты женщин в сфере трудовых отношений             
(сравнительно-правовой анализ)” în legătură cu fraudele ştiinţifice comise, incompatibile cu 
etica omului de ştiinţă. 
 

3. Se retrage calitatea de conducător ( consultant) ştiinţific, domnului SOSNA Boris, dr. în 
drept, conferenţiar universitar, îndrumător ştiinţific al doctorandei Pleşco Tatiana, pe o perioadă 
de 1 an, pe motiv că a tolerat plagiatul în conţinutul tezei de doctorat.  

 
4. Se avertizează Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea: 12.00.03 – Drept privat  din cadrul 

Institutului de Istorie, Stat şi Drept (preşedinte: Cojocari Eugenia, dr. hab., prof. univ., secretar 
ştiinţific: Carauş Victor, dr. în drept) pentru promovarea tezelor de doctor ce nu corespund 
prevederilor actelor normative ale CNAA. 

 
 

5. Se atenţionează repetat Consiliul ştiinţific al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM 
pentru promovarea tezelor de doctor  ce nu corespund prevederilor actelor normative ale 
CNAA. 
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      6.   Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 
 
      7.   Hotărârea se publică pe site-ul www.cnaa.md. 

 
 

 
 

Preşedinte,                      
academician                                                                                                  Valeriu CANŢER 

                                          
Secretar ştiinţific,        
profesor universitar                                                                                      Gheorghe GLADCHI 


