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H O T Ă R Â R E A nr. AT –7/2-2 

din 05 octombrie 2011 
privind respingerea demersurilor  

senatelor instituţiilor cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice 
specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor 

  
 

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 Academiei de Studii Economice din Moldova cu privire la 

formarea Consiliului ştiinţific specializat D 32.08.00.12 – 12 în cadrul Academiei de Studii 
Economice din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
economie cu tema: „Instrumente şi rapoarte contabile utilizate în procesul decizional”, la 
specialitatea 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică, prezentată de dna PANUŞ 
Valentina. 

 
2. Se respinge demersul Senatului Universităţii de Stat din Moldova cu privire la formarea 

Consiliului ştiinţific specializat D 30 10.01.10 – 06 în cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în politologie cu tema: 
„Comunicarea pentru sănătate: Strategii şi tehnici de aplicare (pe baza experienţei în 
domeniul profilaxiei HIV şi SIDA)”, la specialitatea: 10.01.10 – Jurnalism şi ştiinţe ale 
comunicării, prezentată de dna OSADCII Olga. 

 
3. Se respinge demersul Senatului Universităţii Libere Internaţionale din Moldova cu privire 

la formarea Consiliului ştiinţific specializat D 34.08.00.05–21 în cadrul Universităţii Libere 
Internaţionale din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
economie cu tema: "Разработка и реализация инвестиционной стратегии, 
ориентированной на экономическую рентабельность предприятия” (Elaborarea şi 
realizarea strategiei investiţionale, orientată spre rentabilitatea economică a întreprinderii 
moderne), la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de 
antreprenoriat), prezentată de dl SIMOV Denis. 

 
4. Se avertizează conducătorii de doctorat: Nederiţa Alexandru, doctor habilitat în economie, 

profesor universitar, Marin Constantin, doctor habilitat în politologie, profesor universitar, 
Blagorazumnaea Olga, doctor în economie, conferenţiar universitar, pentru promovarea tezelor 
de doctor ce nu corespund prevederilor actelor normative ale CNAA. 

 
5. Se avertizează seminarele ştiinţifice de profil pentru promovarea tezelor de doctor ce nu 

corespund prevederilor actelor normative ale CNAA: 
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a) Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză 
economică din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova (preşedinte: 
Bajerean E., dr., conf. univ., secretar ştiinţific – Ţiriulnicov N., dr., conf. univ.); 

b) Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea: 10.01.10 – Jurnalism şi ştiinţe ale 
comunicării din cadrul Universităţii de Stat din Moldova (preşedinte: Moraru V., dr hab, 
conf univ., secretar ştiinţific – Dorogan V., dr., conf univ.); 

c) Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în 
ramură) din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (preşedinte: 
Burlacu N., dr. hab., prof. univ., secretar ştiinţific – Melnic O., dr., conf. univ.); 

 
6. Se atenţionează senatele Academiei de Studii Economice din Moldova, Universităţii de Stat 

din Moldova şi Universităţii Libere Internaţionale din Moldova pentru promovarea tezelor 
de doctor ce nu corespund prevederilor actelor normative ale CNAA. 

 
 

 
 
 

                                             
Preşedinte, 
academician                                                                                                  Valeriu CANŢER 

Secretar ştiinţific,               
profesor universitar                                                                                   Gheorghe GLADCHI 


