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H O T Ă R Â R E A nr. AT –8/2-2 

din 11 noiembrie 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 Universităţii de Stat din Moldova cu privire la formarea 

Consiliului ştiinţific specializat DH 30 12.00.08 – 39 în cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: 
„Particularităţile investigării criminalistice a traficului de fiinţe umane”, la specialitatea: 
12.00.08 – Drept penal (drept procesual-penal, criminalistică), prezentată de dl 
NISTORESCU Cristian, pe motiv că conţinutul lucrării nu corespunde cerinţelor pentru tezele 
de doctorat. 

 
2. Se respinge demersul Senatului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi cu privire la 

formarea Consiliului ştiinţific specializat D 35.13.00.02–03 în cadrul Universităţii de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
pedagogie cu tema: "Tema pe acasă la educaţia muzicală ca element al curriculumului 
disciplinar”, la specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (muzica), prezentată de 
dna COSUMOV Marina, pe motiv că volumul total al publicaţiilor ştiinţifice nu corespunde 
cerinţelor regulamentare, cel puţin 2,0 c.a. 

 
3. Se respinge demersul Senatului Academiei de Studii Economice din Moldova cu privire la 

formarea Consiliului ştiinţific specializat D 32.08.00.05 – 44 în cadrul Academiei de Studii 
Economice din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în 
economie cu tema: „Modalităţi de eficientizare a managementului sistemului financiar în 
condiţiile globalizării”, la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în sistemul 
financiar) prezentată de dl CERTAN Ion, pe motiv că nu întruneşte cerinţele regulamentare de 
a avea 2 articole ştiinţifice publicate la tema tezei în reviste ştiinţifice recunoscute. 

 
4. Se avertizează conducătorii şi consultanţii ştiinţifici de doctorat: Gheorghiţă Mihai, doctor 

habilitat în drept, profesor universitar, Gagim Ion, doctor habilitat în pedagogie, profesor 
universitar, Jalencu Marian, doctor în economie, conferenţiar universitar, Secrieru Angela, 
doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar pentru promovarea tezelor de doctor ce nu 
corespund prevederilor actelor normative ale CNAA. 
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5. Se avertizează seminarele ştiinţifice de profil pentru promovarea tezelor de doctor ce nu 
corespund prevederilor actelor normative ale CNAA: 

a) Seminarul ştiinţific de profil interuniversitar la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal 
(cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; 
expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative) din 
cadrul Universităţii de Stat din Moldova (preşedinte: Cuşnir Valeriu, dr. hab, prof. univ., 
secretar ştiinţific – Berliba Viorel, dr., conf univ.); 

b) Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia 
instruirii (pe discipline) din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Alecu Russo” 
din Bălţi (preşedinte: Tetelea M, dr., conf. univ., secretar ştiinţific – Bularga T., dr.); 

c) Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management 
(ramură) din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova (preşedinte: 
Cotelnic A., dr. hab, prof. univ., secretar ştiinţific – Ţurcanu Gheorghe., dr., conf. 
univ.); 

 
6. Se atenţionează senatele Universităţii de Stat din Moldova, Universităţii de Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi şi Academiei de Studii Economice 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 


