
 
 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 
 
 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 
 

 
H O T Ă R Â R E A nr. AT-2/8 

Cu privire la susţinerea publică repetată a tezei de doctor în sociologie „Probleme sociale 
ale familiei monoparentale în condiţiile transformării societăţii (în baza materialelor  

Republicii Moldova)” elaborată de Şaragov Natalia 
(proces-verbal nr.2 din 18 martie 2010)  

 
 

În temeiul art. 104 lit. p) şi s) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii 
Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, punctului 14 
lit.j) din Regulamentul privind funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea 
gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova, aprobat 
prin Hotărârea CNAA din 25.11.2004 (proces-verbal nr.1), cu modificările şi completările 
ulterioare şi în rezultatul examinării propunerilor Comisiei de experţi în domeniul filozofie, 
politologie, sociologie şi istorie (proces-verbal nr.2 din 2 martie 2010), Comisia de atestare a 
cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA HOTĂRĂŞTE: 

1. Se respinge cererea doamnei Şaragov Natalia privind repunerea în examinare la CNAA a 
dosarului de atestare, inclusiv a tezei de doctorat şi autoreferatului. 

2. Se remite teza de doctor în sociologie „Probleme sociale ale familiei monoparentale în 
condiţiile transformării societăţii (în baza materialelor Republicii Moldova)” pretendentei 
la grad ştiinţific doamnei Şaragov Natalia, pentru susţinerea publică repetată.  

3. Se solicită Consiliului ştiinţific al Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al 
AŞM propuneri cu privire la componenţa nominală a consiliului ştiinţific specializat ad-
hoc pentru susţinerea repetată a tezei de doctor în sociologie cu tema: „Probleme sociale 
ale familiei monoparentale în condiţiile transformării societăţii (în baza materialelor 
Republiciia Moldova)”, la specialitatea: 22.00.04 - Structură socială, instituţii şi procese 
sociale, elaborată de doamna Şaragov Natalia şi propuneri privind referenţii oficiali ai 
tezei date. 

Preşedintele Consiliului Naţional  
pentru Acreditare şi Atestare                                          Valeriu CANŢER, academician 

 
 

Secretar ştiinţific   Gheorghe GLADCHI, doctor habilitat 
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