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HOTĂRÂREA nr. AT-7/2-3 
din 05 octombrie 2011 

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

 
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 domenii, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 
a CNAA, HOTĂRĂŞTE: 

1. Comisia de experţi la specialităţile: 12.00.02 - Drept public (cu specificarea: constituţional, 
administrativ, poliţienesc, militar, financiar,    vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea 
instituţiilor de drept; 12.00.08 – Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual 
penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative) 
(preşedinte: Dolea Igor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar), luând în consideraţie obiecţiile 
Seminarului ştiinţific de profil, Comisiei de experţi în prima examinare şi ale secţiei de profil CNAA va 
efectua expertiza repetată a tezelor  de doctorat, prezentate pentru formarea consiliilor ştiinţifice specializate 
ad-hoc, după cum urmează: 

a) „Particularităţile investigării criminalistice a traficului de fiinţe umane”, la specialitatea: 12.00.08 
– Drept penal (drept procesual-penal, criminalistică), elaborată de dl Nistorescu Cristian, 
consultant ştiinţific: Gheorghiţă Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar. 

b)  „Dreptul minorităţilor naţionale la identitate etnică”, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public 
(constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept, elaborată de dna Galiman Simona, 
conducător ştiinţific Popa Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar. 

 
2. Comisia de experţi în economie la specialităţile: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice; 
08.00.05 - Economie şi management  (în ramură); 08.00.06 - Marketing; logistică;  08.00.14 - Economie 
mondială; relaţii economice internaţionale (preşedinte: Ţâu Nicolae, doctor habilitat în economie, profesor 
universitar), luând în consideraţie obiecţiile Seminarului ştiinţific de profil, Comisiei de experţi în prima examinare 
şi ale secţiei de profil CNAA va efectua expertiza repetată a tezei de doctorat “Modalităţi de eficientizare a 
managementului sistemului financiar în condiţiile globalizării”, la specialitatea: 08.00.05 – Economie şi 
management (în sistemul financiar), elaborată de dl Certan Ion, conducător ştiinţific Jalencu Marian, doctor 
în economie, conferenţiar universitar, consultant ştiinţific Secrieru Angela, doctor habilitat în economie, 
conferenţiar universitar, prezentată pentru formarea consiliului ştiinţific specializat ad-hoc. 

 
3. Comisia de experţi în medicină fundamentală, preventivă şi farmacie (preşedinte: Ostrofeţ Gheorghe, 
doctor habilitat în medicină, profesor universitar), luând în consideraţie obiecţiile Seminarului ştiinţific de 
profil, Comisiei de experţi în prima examinare şi ale secţiei de profil CNAA va efectua expertiza repetată a 
tezei  de doctorat “Corecţia farmacologică a dereglărilor metabolice la bolnavi cu steatohepatită non-
alcoolică”, la specialitatea: 14.00.25 – Farmacologie, farmacologie clinică, elaborată de dna David 
Ludmila, conducător ştiinţific Ghicavîi Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, prezentată 
pentru formarea consiliului ştiinţific specializat ad-hoc. 
 
 
4. Se avertizează Comisia de experţi la specialităţile: 12.00.02 - Drept public (cu specificarea: 
constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar,    vamal, informaţional, ecologic); organizarea 
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şi funcţionarea instituţiilor de drept; 12.00.08 – Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; 
drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-
operative) (preşedinte: Dolea Igor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar), Comisia de experţi în 
economie la specialităţile: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice; 08.00.05 - Economie şi 
management  (în ramură); 08.00.06 - Marketing; logistică;  08.00.14 - Economie mondială; relaţii 
economice internaţionale (preşedinte: Ţâu Nicolae, doctor habilitat în economie, profesor universitar) şi 
Comisia de experţi în medicină fundamentală, preventivă şi farmacie (preşedinte: Ostrofeţ Gheorghe, doctor 
habilitat în medicină, profesor universitar), în vederea evaluării corecte şi obiective a tezelor de doctorat.  
 
 
 

Preşedinte al Consiliului Naţional  
pentru Acreditare şi Atestare,   
academician                                                                                               Valeriu CANŢER 
 
 
 
 

 
 

Secretar ştiinţific,                   
profesor universitar                                                                                  Gheorghe GLADCHI 
 
 


