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H O T Ă R Â R E A nr. AT –9/3-2 

din 22 decembrie 2011 
privind respingerea demersurilor 

Consiliului Ştiinţific al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM  
cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate   

  
 

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 Consiliului ştiinţific al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM cu privire 

la formarea Consiliului ştiinţific specializat D 15.07.00.02–11  în cadrul Institutului de Istorie, Stat 
şi Drept al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în istorie cu tema: „Relaţiile 
interetnice în Republica Moldova (1989-2005)”, la specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor, 
prezentată de dna PRISAC Lidia, pe motiv că necesită precizarea temei tezei şi aprobarea acesteia în 
Consiliul Ştiinţific al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM; operarea modificărilor în conformitate 
cu obiecţiile Comisiei de experţi în politologie, sociologie, filosofie şi istorie. 
  

2. Se respinge demersul Consiliului ştiinţific al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM cu privire 
la formarea Consiliului ştiinţific specializat DH 15.12.00.10–33 în cadrul Institutului de Istorie, Stat 
şi Drept al AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Traficul 
ilegal cu migranţi: evoluţie, tendinţe, prognoze”, la specialitatea: 12.00.10 – Drept internaţional public, 
prezentată de dl FRANGULEA Sandu, pe motiv că conţinutul lucrării nu corespunde cerinţelor pentru 
tezele de doctorat. 
 

3. Se avertizează conducătorii ştiinţifici de doctorat: BODRUG Ion, doctor în istorie, conferenţiar 
cercetător şi BALAN Oleg, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar pentru promovarea tezelor 
de doctor ce nu corespund prevederilor actelor normative ale CNAA. 
 

4. Se avertizează Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor din cadrul 
Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM (preşedinte: Tomuleţ Valentin, dr. hab., prof. univ.,  secretar 
ştiinţific: Agachi Alexei, dr. hab., conf. cercet.) şi Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea: 12.00.10 – 
Drept internaţional public (preşedinte: Burian Alexandru,  dr. hab., prof. univ., secretar ştiinţific: Dorul 
Olga, dr.) pentru promovarea tezelor de doctor ce nu corespund prevederilor actelor normative ale 
CNAA. 
 

5. Se atenţionează Consiliul ştiinţific al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM pentru 
promovarea tezelor de doctor ce nu corespund prevederilor actelor normative ale CNAA. 

 

Preşedinte,                               
academician                                                                                                  Valeriu CANŢER 
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Secretar ştiinţific,                       
profesor universitar                                                                                      Gheorghe GLADCHI 


