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HOTĂRÂREA nr. AT-4/4-2 
din 05 iulie 2012 

privind examinarea repetată a tezelor de  
doctorat în comisiile de experţi pe ramuri 

 
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 ţinând cont de obiecţiile formulate în cadrul seminarelor 
ştiinţifice de profil sau comisiilor de experţi pe ramuri, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a 
CNAA, HOTĂRĂŞTE: 

1. Comisia de experţi în economie (preşedinte: Ţâu Nicolae, doctor habilitat în economie, profesor universitar), 
luând în consideraţie obiecţiile expertului CNAA desemnat şi ale secţiei de profil CNAA va efectua expertiza repetată a 
tezei  de doctorat, cu titlul „Managementul costurilor materialelor de construcţie (în baza zonei de sud a Republicii 
Moldova)”, la specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în construcţii), elaborată de dna Zarişneac 
Natalia, conducător ştiinţific: Sîrbu Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar, prezentată pentru formarea 
consiliului ştiinţific specializat ad-hoc. 

 
2. Comisia de experţi în pedagogie şi psihologie (preşedinte: Lupu Ilie, doctor habilitat în pedagogie, profesor 

universitar), luând în consideraţie obiecţiile Seminarului ştiinţific de profil şi ale secţiei de profil CNAA va efectua 
expertiza repetată a tezei de doctorat, cu titlul „Influenţa mijloacelor specifice asupra dinamicii formei sportive a 
halterofililor de performanţă în ciclul anual de pregătire”, la specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia 
educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii  fizice de recuperare, elaborată de dl Ulăreanu Marius Viorel, 
conducător ştiinţific: Jurat Valeriu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, prezentate pentru formarea consiliului 
ştiinţific specializat ad-hoc. 

 
3. Comisia de experţi în pedagogie şi psihologie (preşedinte: Lupu Ilie, doctor habilitat în pedagogie, profesor 

universitar), luând în consideraţie obiecţiile Seminarului ştiinţific de profil şi ale secţiei de profil CNAA va efectua 
expertiza repetată a dosarului dlui Armanov Stanislav, prezentat pentru conferirea titlului ştiinţifico-didactic de 
conferenţiar universitar la specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a 
culturii  fizice de recuperare. 

 
4. Comisia de experţi în drept (preşedinte: Dolea Igor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar), luând 

în consideraţie obiecţiile Seminarului ştiinţific de profil şi ale secţiei de profil CNAA va efectua expertiza repetată a 
tezelor  de doctorat, prezentate pentru validarea deciziilor consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc, după cum urmează: 

- „Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe: aspecte juridico-penale”, la specialitatea: 12.00.08 – 
Drept penal (drept penal), elaborată de dna Spatari Mariana, conducător ştiinţific: Berliba Viorel, doctor în drept, 
conferenţiar universitar. 

- „Analiza juridico-penală a infracţiunilor privind dreptul de proprietate intelectuală”, la 
specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal), elaborată de dl DINCĂ Mihai, conducător 
ştiinţific: BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor habilitat în drept, conferenţar universitar. 
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