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H O T Ă R Â R E A nr. AT –5/3-2 
privind respingerea demersului Consiliului ştiinţific al 

Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM    
cu privire la formarea consiliului ştiinţific specializat ad-hoc  

pentru susţinerea repetată a tezei de doctor  
(proces-verbal nr.5 din 05 iulie 2010) 

 
În temeiul punctului 8 din Regulamentul Atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă 

calificare la anexa nr.3 a Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, nr. 259-XV din 15 iulie 
2004, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se respinge demersul Consiliului ştiinţific al Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM cu 
privire la formarea Consiliului ştiinţific specializat ad-hoc D 18 22.00.04 – 10, abilitat  cu dreptul de a organiza 
susţinerea publică repetată a tezei de doctor în sociologie cu tema: „Probleme sociale ale familiei 
monoparentale în condiţiile transformării societăţii (în baza materialelor din Republica Moldova)”, la 
specialitatea: 22.00.04 – Structură socială, instituţii şi procese sociale, elaborată de doamna ŞARAGOV 
Natalia, conducător ştiinţific: TIMUŞ Andrei, doctor habilitat în economie, profesor universitar, membru 
corespondent al AŞM. 
 

2. Se solicită Consiliului ştiinţific al Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM propuneri cu 
privire la componenţa nominală a CŞS ad-hoc pentru susţinerea repetată a tezei de doctor în sociologie cu tema: 
„Probleme sociale ale familiei monoparentale în condiţiile transformării societăţii (în baza materialelor din 
Republica Moldova)”, elaborată de doamna ŞARAGOV Natalia şi propuneri privind referenţii oficiali, după 
evaluarea tezei date de către seminarul ştiinţific de profil. 

 
3. Se avertizează Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea: 22.00.04 – Structură socială, instituţii şi 

procese sociale din cadrul Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM (preşedinte: Blajco 
Vladimir, dr. hab., conf. cercet., secretar ştiinţific: Călcîi Gheorghe, dr., conf. cercet.) pentru promovarea tezelor 
de doctorat ce nu corespund prevederilor actelor normative ale CNAA. 

 
 

 

Preşedinte al CNAA,              
academician                                                                                                           Valeriu CANŢER 
 
 

Secretar ştiinţific,               
profesor universitar                                                                                Gheorghe GLADCHI 


