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H O T Ă R Â R E A nr. AT- 3/1.1 

din 31 mai 2017 

cu privire la modificarea componenţei  consiliului ştiinţific specializat ad-hoc 

pentru susţinerea tezei de  doctor habilitat 

 
           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  baza demersurilor Seminarului Ştiinţific de profil la specialitatea 562.01. 

Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei din cadrul Departamentului Relaţii 

Internaţionale a Facultăţii Relaţii internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii de Stat 

din Moldova din 02 mai 2017 şi 26 mai 2017, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-

didactice HOTĂRĂŞTE:  

 

1. Se modifică componenţa  consiliului  ştiinţific specializat ad-hoc  format prin Ordinul nr. 555/CŞS din 

30 martie 2017, în vederea  susţinerii  tezei de doctor habilitat a dnei CEBOTARI Svetlana cu tema 

Interesele geostrategice ale Federaţiei Ruse în spaţiul est-european în contextul formării noii arhitecturi 

geopolitice (1991-2016), consultant ştiinţific SACA Victor, doctor habilitat, profesor universitar, după 

cum urmează: 

a) se retrage candidatura dlui BURIAN Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar  

ca membru al CŞS;  

b) se retrage candidatura dlui MARIN Constantin, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor 

universitar  ca membru al CŞS şi se acceptă candidatura dlui BENIUC Valentin, doctor 

habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar; 

c) se retrage candidatura dlui MORARU Victor, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor 

universitar  ca referent oficial şi se acceptă candidatura dlui SACOVICI Vasilii, doctor habilitat 

în ştiinţe politice, profesor universitar. 

 

2. Se aprobă redactarea temei tezei de doctor habilitat  a dnei CEBOTARI Svetlana din varianta 

Interesele geostrategice ale Federaţiei Ruse în spaţiul est-european în contextul formării noii arhitecturi 

geopolitice (1991-2016) în varianta Interesele geostrategice ale Federaţiei Ruse în contextul formării  

noii arhitecturi geopolitice (1991-2016). 

 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se publică pe site-ul CNAA 

(www.cnaa.md). 
 

Preşedinte al CNAA                             Alexandru BURIAN 

doctor habilitat,  

 profesor universitar                                           

Secretar ştiinţific  al CNAA,                              Natalia CHIRTOACĂ 

doctor, conferenţiar universitar                                                
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