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HOTĂRÎREA  nr. AT 4/3 – 1    

din 5 iulie 2012 
cu privire la respingerea unor dosare pentru abilitarea 

cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat 
 
 În conformitate cu punctele 8-10 ale „Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului”, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 173 din 18 februarie 2008, cu criteriile stipulate în „Regulamentul privind 
abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat ( postdoctorat)”, aprobat de 
Comisia de atestare a CNAA prin Hotărârea nr. AT 2/6 din 31 martie 2011 șiținând cont de 
recomandările comisiilor de experţi în domeniu ale CNAA, Comisia de atestare a cadrelor 
ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA  

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
1.Se respinge dosarul pentru abilitarea,cu dreptul de conducător (consultant) științific 

la specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilordlui MORARU Pavel,doctor în istorie, recomandat 
de Consiliul ştiinţific al Institutului de Istorie Stat şi Drept al AŞM, deoarece pretendentul nu 
deţine titlulconferențiar universitar sau conferențiar cercetător.  

 
2.Se respinge dosarul pentru abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) științific 

la specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (drept civil, drept familial, drept procesual civil, drept 
al afacerilor, drept internaţional privat, dreptul muncii)dlui CHIRTOACĂ Leonid, doctor în 
drept, conferenţiar universitar, recomandat de Consiliul ştiinţific al Institutului de Istorie Stat şi 
Drept al AŞM,deoarece nu satisface cerinţele stipulate în „Regulamentul privind abilitarea cu 
dreptul de conducător (consultant) de doctorat (postdoctorat)”, o parte din lucrările ştiinţifice 
prezentate de pretendent nu corespund specialităţii solicitate.  

 
3.Se respinge dosarul pentru abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) științific 

la specialitatea: 12.00.08  – Drept penal ( drept procesual penal,criminalistică) dlui VĂDUVĂ 
Nicolae, doctor în drept, conferenţiar universitar, recomandat de senatul Universității Libere 
Internaţionale din Moldova, deoarece pretendentul nu deţine titlul de conferențiar universitar sau 
conferențiar cercetător  acordat de autoritățile din Republica Moldova.   

 
4. Se atenționează Consiliul științific al Institutului de Istorie, Stat și Drept al AȘM și 

Senatul Universității Libere Internaționale din Moldova pentru promovarea dosarelor privind 
abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) științific care nu corespund prevederilor actelor 
normative ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare.  

 



 5. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul www.cnaa.md. 
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