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H O T Ă R Â R E A nr. 7/1
1.1
ddin 23 decem
mbrie 2014
cu privirre la respingeerea solicităării de forma
are a consiliu
ului ştiinţificc specializat ad-hoc
În conforrmitate cu artticolele 103,, alin. (1) şi 104, lit. r) din Codul cu privire la şttiinţă şi inovvare
al Reepublicii Mooldova (Mon
nitorul Oficiial, nr.125-1
129 din 30 iulie 2004), cu Regulam
mentul atestăării
cadreelor ştiinţificce şi ştiinţificco-didactice de înaltă calificare (Aneexa nr. 3 la C
Codul cu privvire la ştiinţăă şi
inovaare al Repubblicii Moldovva), cu Reguulamentul priivind funcţio
onarea consiiliilor ştiinţiffice specializzate
şi coonferirea graadelor ştiinţţifice şi titluurilor ştiinţiffice şi ştiinţţifico-didactiice în Republica Moldoova,
aprobbat prin Hottărârea CNA
AA din 25. 11.2004 (proces-verbal nr.1), cu m
modificările şi completăările
ulteriioare, în bazza concluziiilor şi propuunerilor Com
misiei de ex
xperţi, Comi
misia de atestare a cadreelor
ştiinţiifice şi ştiinţţifico-didactice HOTĂRĂ
ĂŞTE:
Se respinnge demersull Senatului U
Universităţii Libere Internaţionale ddin Moldova nr. 713 dinn 27
mbrie 2014 cu
c privire la formarea Coonsiliului Ştiinţific Specializat pentru
ru susţinerea tezei de docctor
octom
în dreept „Evoluţiaa parlamenta
arismului în România” la
l specialitateea 551.01. TTeoria generală a dreptuului,
autorr Pleşu Tiberiiu, fără drepttul de a revenni asupra aceestei cercetărri.
Temei: Se
S încalcă p.8(a)
p
din R
Regulamentu
ul cu priviree la funcţionnarea consiiliilor ştiinţiffice
speciializate şi coonferirea gra
adelor ştiinţţifice şi titlurilor ştiinţifi
fice şi ştiinţififico-didacticce în Republlica
Molddova: tema tezei
t
nu estte corelată ccu direcţiilee prioritare de cercetaree-dezvoltare ale Republlicii
Molddova şi cu tenndinţele ştiin
nţei mondialee.
Se încalccă p.16 din Regulamentu
R
ul atestării cadrelor
c
ştiiinţifice şi ştiiinţifico-dida
actice de înaaltă
califiicare: noutaatea științiffică, scopul și obiectiv
vele nu su
unt formulatte corespun
nzător rigorrilor
regullamentare şi denumirii teezei, astfel ceercetarea nu demonstreazză originalitaate ştiinţificăă, iar rezultattele
teorettice propusee de autor nu ilustreazză importanţţa aportului la ştiinţă aal pretenden
ntului. Confoorm
conţinnutului, lucrrarea nu co
orespunde sppecialității 551.01.
5
Teorria generalăă a dreptulu
ui, deoarecee în
majorritate, materiialul expus se referă la sppecialitatea 552.01.
5
Drep
pt constituțioonal.
Prezenta hotărâre
h
intrră în vigoare la data adop
ptării şi se publică pe site--ul CNAA (w
www.cnaa.m
md).
Direcţia Atestare
A
a CN
NAA (dna prrof. Tatiana Callo)
C
va mo
onitoriza exeecutarea prezzentei hotărârri.
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