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H O T Ă R Â R E A nr. AT –2/4-3 
privind respingerea demersurilor  

senatelor şi consiliilor ştiinţifice ale instituţiilor  
cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice  

specializate ad-hoc pentru susţinerea 
 tezelor de doctor şi doctor habilitat 

(proces-verbal nr.2 din 31martie 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 în baza deciziilor 
comisiilor de experţi pe domenii, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice,  

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se respinge demersul Senatului Universităţii de Stat din Moldova cu privire la formarea 
consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor după cum 
urmează: 

a) Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.02 – 12* în cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: 
„Raportul juridic de drept al mediului”, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public 
(ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept, prezentată de dna 
NICOLAU Ingrid Ileana. 

b) Consiliul ştiinţific specializat DH 30.10.01.06 – 16, în cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în filologie 
„Romanul feminin italian din secolul al XX-lea” la specialitatea 10.01.06 – Literatură 
universală şi comparată, prezentată de dna CIOCOI Tatiana. 

 
2. Se respinge demersul Consiliului ştiinţific al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei cu privire 

la formarea Consiliului ştiinţific specializat DH 38.13.00.01 - 44 în cadrul Institutului de Ştiinţe 
ale Educaţiei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Bazele 
pedagogice şi manageriale de dezvoltare a instituţiilor de învăţământ complimentar în 
Republica Moldova”, la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dl 
VOLCOV Valeriu. 

 
3. Se respinge demersul Senatului Academiei de Studii Economice din Moldova cu privire la 

formarea Consiliului ştiinţific specializat D 32.08.00.05 în cadrul Academiei de Studii 
Economice din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în 
economie cu tema: „Strategii de dezvoltare a pieţei muncii din Republica Moldova”, la 
specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în piaţa muncii), prezentată de dna 
POSTOLACHI Valentina. 
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4. Se avertizează seminarele ştiinţifice de profil pentru promovarea tezelor de doctor şi doctor 
habilitat ce nu corespund prevederilor actelor normative ale CNAA: 

a) Seminarul ştiinţific de profil interuniversitar la specialitatea: 12.00.02 – Drept public; 
organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept (preşedinte: Cobăneanu S., dr., prof. 
univ., secretar ştiinţific – Ţurcan S., dr., conf. univ.); 

b) Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea: 10.01.06 – Literatura universală şi 
comparată din cadrul Universităţii de Stat din Moldova (preşedinte: Tărăburcă E., dr., 
conf. univ.; secretar ştiinţific – Caraman V., dr.); 

c) Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea: 13.001.01 – Pedagogie generală din cadrul 
Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (preşedinte: Bucun N., dr.hab., prof. univ., secretar 
ştiinţific – Botgros I., dr., conf. univ.); 

d) Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management din 
cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova (preşedinte: Cotelnic A., dr.hab., 
prof. univ., secretar ştiinţific – Ţurcanu Gh., dr., conf. univ.). 

 
5. Se atenţionează senatele Universităţii de Stat din Moldova şi Academiei de Studii Economice 
din Moldova, consiliul ştiinţific al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei pentru promovarea tezelor 
de doctor şi doctor habilitat ce nu corespund prevederilor actelor normative ale CNAA. 

 
 
 
Preşedinte, 
academician                                                                                                  Valeriu CANŢER 
 
Secretar ştiinţific, 
profesor universitar                                                                                      Gheorghe GLADCHI 


