
                                                                 
 
                                                   

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE  

HOTĂRÂREA nr. AT-1/5-1 
privind examinarea repetată a tezelor de doctorat 

în comisiile de experţi pe domeniu 
(proces-verbal nr.1 din 24 februarie 2011) 

 
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, Hotărârea nr. AT-04/3 din 18 iulie 2009 şi 
ţinând cont de obiecţiile formulate în cadrul seminarelor ştiinţifice de profil sau comisiilor 
de experţi pe domenii, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a 
CNAA, HOTĂRĂŞTE: 
Comisia de experţi în drept (preşedinte: Aramă Elena, dr. hab., prof. univ.), luând în 
consideraţie obiecţiile Seminarului ştiinţific de profil şi ale secţiei de profil CNAA va 
efectua expertiza repetată a tezelor  de doctorat, prezentate pentru formarea consiliilor 
ştiinţifice specializate ad-hoc, după cum urmează: 
„Riscul întemeiat”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal), elaborată de dl 
Faigher Anatolie, conducător ştiinţific Moraru Victor, dr. în drept, conf. univ. 
„Infracţiuni în domeniul concurenţei (aspecte de drept penal)”, la specialitatea: 12.00.08 – 
Drept penal (drept penal), elaborată de dl Timofei Sorin, conducător ştiinţific Botnaru 
Stela, dr. în drept, conf. univ. 
 
Comisia de experţi în politologie, sociologie, filosofie şi istorie (preşedinte: Solomon 
Constantin, dr. hab., prof. univ.) şi Comisia de experţi în jurnalism şi ştiinţe ale 
comunicării (preşedinte: Moraru Victor, dr. hab., prof. univ.) luând în consideraţie 
obiecţiile seminarului ştiinţific de profil, ale experţilor CNAA Plămădeală Ion, dr. hab., 
conf cercet. şi Saca Victor, dr. hab., prof. univ. vor efectua expertiza repetată a tezei de 
doctorat „Politicile editoriale ale TV Moldova 1: analiză istorico-mediologică (a.a. 1958-
2009)”, la specialitatea: 10.01.10 – Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării, elaborată de dl 
Parfentiev Boris, conducător ştiinţific Marin Constantin, dr. hab., prof. univ. şi prezentată 
pentru formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc. 
 
Comisia de experţi în lingvistică (preşedinte: Cotelnic Teodor, dr. hab., prof. univ.) ţinând 
cont de obiecţiile expertului CNAA Bondarenco Ana, dr. hab., prof, univ.. va efectua 
expertiza repetată a tezei de doctorat „Reprezentarea sistemică a categoriei comicului în 
discurs” la specialitatea: 10.02.05 – Limbi romanice (limba franceză), elaborată de dna 
Gheorghiţă Liliana, conducător ştiinţific Ioniţă Mircea, dr., conf. univ., consultant ştiinţific 
Lenţa Anatol, dr., conf. univ., prezentată pentru confirmarea deciziei CŞS DH 30.10.02.05 
– 08 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova din 26 noiembrie 2010. 
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Se avertizează Comisia de experţi în drept (preşedinte: Aramă Elena, dr. hab., prof. univ.), 
Comisia de experţi în politologie, sociologie, filosofie şi istorie (preşedinte: Solomon 
Constantin, dr. hab., prof. univ.) Comisia de experţi în jurnalism şi ştiinţe ale comunicării 
(preşedinte: Moraru Victor, dr. hab., prof. univ.), Comisia de experţi în lingvistică 
(preşedinte: Cotelnic Teodor, dr. hab., prof. univ.) în vederea evaluării corecte şi obiective 
a tezelor de doctorat. 
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