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H O T Ă R Â R E A nr. AT-2/7-1 
Privind respingerea demersurilor senatelor Universităţii de Stat din Moldova şi Universităţii de 
Stat „Alecu Russo” din Bălţi de recomandare la conferirea titlurilor ştiinţifico-didactice 

 
În conformitate cu punctul 28 şi 32 din Regulamentul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-

didactice de înaltă calificare din Anexa nr.3 la Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii 
Moldova, nr. 259 din 15 iulie 2004 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, în baza hotărârii din 

28.01.2011, privind recomandarea domnului MORARU Victor, doctor în drept la titlul 
ştiinţifico-didactic de profesor universitar, specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal, 
drept execuţional penal), care nu corespunde prevederilor pct.32 din Regulamentul atestării 
cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare privitoare la termenul de ocupare 
prin concurs a funcţiei de profesor universitar şi la vechimea în muncă ştiinţifico-didactică. 

2. Se respinge demersul Senatului Universităţii de Stat din Moldova, în baza hotărârii din 
28.01.2011, privind recomandarea doamnei GHEORGHIŢĂ Elena, doctor în filologie la titlul 
ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar, specialitatea: 10.02.19 – Lingvistica generală 
(computaţională), care nu corespunde prevederilor pct.28 din Regulamentul atestării cadrelor 
ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare privitoare la publicarea lucrărilor metodice. 

3. Se respinge demersul Senatului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, în baza hotărârii 
din 29.12.2010, privind recomandarea domnului CANTIMIR Grigore, doctor în filologie la titlul 
ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar, specialitatea: 10.02.01 – Limba română, care nu 
corespunde prevederilor pct.28 din Regulamentul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-
didactice de înaltă calificare privitoare la publicarea lucrărilor metodice. 

4. Se atenţionează senatele Universităţii de Stat din Moldova şi Universităţii de Stat „Alecu Russo” 
din Bălţi pentru recomandarea la titluri ştiinţifico-didactice a persoanelor care nu satisfac 
cerinţele Regulamentului atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare. 
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